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HANSA JE TU UŽ VIAC AKO STO ROKOV a po celú dobu svojej 
existencie sa snaží posúvať hranice užívateľského komfortu 
a ponúkať funkcie, ktoré uľahčujú a zlepšujú vaše zážitky s vodou 
v domácnostiach, firmách a verejných priestoroch.

HANSA je expert na vodovodné batérie. Vďaka svojej vízii a neutíchajúcej chuti inovovať 

získala už mnoho prvenstiev. Je však potrebné si uvedomiť, že tu nejde o víťazstvo nad 

konkurenciou, ani o to, kto príde s akou inováciou skôr.

HANSA stavia na vývoji a často posúva hranice možného, stavia na vývoji a často posúva 

hranice možného, napriek tomu nezabúda myslieť na ergonómiu, ekológiu a ekonómiu. 

Koniec koncov, ako jedna z mála môže ponúknuť zákazníkom k svojim produktom aj  

kľud mysle – servis na dlhé roky vopred. Aj keď náš vývoj stále napreduje, môžete sa 

spoľahnúť, že k batérii, ktorú ste si kúpili pred dlhými rokmi, aj zajtra zoženiete všetko 

potrebné. Preto sa našim zákazníkom vždy oplatilo investovať do nekompromisnej kvality. 

Všetky prvenstvá či viťazstvá HANSA sú výhrou práve pre vás. Ako jedna z mála, napríklad, 

HANSA priniesla termostaty, ktoré dokážu dokonale ochladiť - pretože dokážu púšťať 

aj ľadovú vodu.

Pomocou našich spotrebiteľských návykov – prostredníctvom moderných riešení a funkcií, 

ktoré nám môžu pomôcť využívať vodu chytrejším, bezpečnejším a pohodlnejším spôsobom 

sa posúvame k udržateľnému využívaniu vody.

HANSA vám môže pomôcť dosiahnúť pozitívne a dlhodobé zmeny. Prečo? Nielen kvôli 

pohodliu, ale tiež kvôli našemu životnému prostrediu, bezpečnosti a zdraviu. Keď poviete 

svoje „áno“ Water Smart Living, poviete „áno“ zdravšej a bezpečnejšej budúcnosti.

# 6525 2213
HANSAFIT Hybrid  

Drezová páková i bezdotyková 
batéria s vysokým pružným 

výtokom (2 prúdy). 
odporúčaná cena: 1 290,03 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 5609 2101 78
HANSAMURANO 
Umývadlová páková batéria,  
voliteľne matné sklo  
(farba skla na vyžiadanie).
odporúčaná cena: 1 341,24 €



Ceny sú vrátane DPH a platné od 1. 7. 2022. Uvedené ceny sú 
odporúčané, pre konkrétnu cenovú ponuku kontaktujte našich 
predajcov. Ich zoznam nájdete na www.hansa.com/sk.

Obrázky môžu byť orientačné, vyhradzujeme si právo na zmenu 
v obsahu i v cene výrobku. Vyhradzujeme si zmenu konštrukcie, 
rozmerov a dizajnu, ktoré slúžia technickému pokroku.

VYSVETLIVKY IKON
SPOTREBUJE AŽ O 50 % MENEJ VODY A ENERGIE
Individuálne nastaviteľné funkcie úspory vody 

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDANIE
Maximálny komfort, maximálna hygiena

HANSA 3S
Systém pre bezpečnú a rýchlu inštaláciu

OCHRANA PROTI OBARENIU
Pre maximálnu bezpečnosť s našimi termostatmi

ZVLÁŠŤ TICHÉ PREVEDENIE
Armatúra spĺňa prísne podmienky hlukového zatriedenia triedy 1

MOBILNÁ APLIKÁCIA HANSA
Možnosť nastavenia parametrov pomocou mobilnej aplikácie

BATÉRIOVÁ PREVÁDZKA
Armatúry s batériami alebo funkciami v akumulátorovom režime

SIEŤOVÉ NAPÁJANIE
Pre pripojenie s nástennými alebo podomietkovými sieťovými zdrojmi

VHODNÝ PRE HANSA MATRIX
Výrobok pre modulárny a dizajnovo zameraný podomietkový systém 

OVLÁDANIE CEZ BLUETOOTH®
Zriadenie, ovládanie a sledovanie funkcií prostredníctvom Hansa App

THERMO COOL
Vyššia bezpečnosť vďaka minimálnemu zahrievaniu telesa armatúry.

MOSADZ S OBSAHOM OLOVA MENEJ NEŽ 0,3%
Mosadz v kontakte s pitnou vodou má znížený obsah olova 

NEOBSAHUJE NIKEL
Povrchy v kontakte s pitnou vodou neobsahujú nikel 
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PREČO SÚ ARMATÚRY  
HANSA CHYTREJŠIE?
SPOLOČNOSŤOU HANSA PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA PSD v senzore zaisťuje, 

že armatúra presne reaguje na vašu ruku. Bezdotykové vodovodné batérie pre 

domácnosť ponúkajú až o polovicu nižšiu spotrebu vody, jednoduchú obsluhu, 

vysokú hygienu, bezpečnosť - a fantastický zážitok! Senzorové vodovodné batérie 

HANSA majú i mnoho ďalších výhod. Pretože sa ich nedotýkate, zostáva ich povrch 

dlhšie čistý - to iste ocení každý, kto sa strará o čistotu v domácnosti. A dokonca ich 

ani nezabudnete zavrieť, lebo sa zatvárajú automaticky. Nielenže sa jednoduchšie 

používajú a sú úsporné, ale vám skrátka uľahčujú život.

# 0567 2119
HANSAMEDIPRO  
Umývadlová bezdotyková  
batéria, so zmiešavačom  
teploty a nastavením  
parametrov cez Bluetooth®,  
hygienickým preplachovaním,  
bez odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 863,39 €

# 0567 2129
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 863,39 €

# 0773 2201
Umývadlová elektronická batéria  
so zmiešavačom teploty a nastaviteľnými 
elektronickými funkciami s tlačným 
uzáverom odpadu.
batériová prevádzka 
odporúčaná cena: 757,05 €

ALESSISENSE  
by HANSA 

HANSA APPviac infoi
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# 0615 2219 33
HANSALIGNA  
Umývadlová bezdotyková batéria so 
zmiešavačom teploty a nastavením 
parametrov cez Bluetooth®, bez 
odpadovej súpravy. 
batériová prevádzka 6 V  
odporúčaná cena: 775,83 €

HANSA SMART
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# 5194 2201
HANSADESIGNO STYLE  
Bezdotyková batéria pre  
umývadlovú misu, s vysokým 
výtokom, so zmiešavačom teploty 
a nastavením parametrov cez 
Bluetooth®, bez odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 1 164,57 €

# 5194 2211
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 1 265,06 €

# 5179 2201
HANSADESIGNO STYLE  
Umývadlová bezdotyková batéria 
s nastavením parametrov cez 
Bluetooth®, so zmiešavačom teploty 
a odpadovou súpravou.
batériová prevádzka 6 V  
odporúčaná cena: 672,57 €

# 5179 2221
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 776,11 €

# 5749 2219
HANSALOFT  
Umývadlová bezdotyková batéria 
s nastavením parametrov cez Bluetooth®, 
zmiešavačom teploty a odpadovou 
súpravou s tlačným uzáverom odpadu.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 812,35 €

# 5748 2209 
sieťové napájenie 230/9 V 
odporúčaná cena: 922,27 €

# 6441 2219
HANSAELECTRA  
Umývadlová bezdotyková batéria 
s nastavením parametrov cez 
Bluetooth® a zmiešavačom teploty bez 
odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 576,48 €

# 6441 2009 
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 654,02 €

# 6440 2219 
Pripojenie pre studenú 
alebo zmiešanú vodu.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 414,71 €

# 6541 2219
HANSAFIT 
Umývadlová bezdotyková batéria, 
s nastavením parametrov cez 
Bluetooth® a zmiešavačom teploty, 
bez odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 392,21 €

# 6541 2009 
sieťové napájenie 230/12 V
odporúčaná cena: 466,70 €

# 5716 2279
Nová HANSASTELA  
Umývadlová bezdotyková batéria 
s nastavením parametrov cez 
Bluetooth® a zmiešavačom teploty, 
bez odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 556,62 €

# 5712 2279
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 597,84 €

Pri verziách armatúr so sieťovým napájaním je súčasťou balenia aj zásuvkové trafo.

# 6491 2219
HANSAELECTRA  
Umývadlová bezdotyková batéria 
s nastavením parametrov cez 
Bluetooth® a zmiešavačom teploty, 
bez odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 626,12 €

# 6491 2019 
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 709,35 €

# 0615 2219
HANSALIGNA  
Umývadlová bezdotyková batéria  
so zmiešavačom teploty, nastavením  
parametrov cez Bluetooth® a odpadovou 
súpravou s tlačným uzáverom odpadu.
batériová prevádzka 6 V  
odporúčaná cena: 656,51 €

# 0614 2209
sieťové napájenie 230/9 V 
odporúčaná cena: 764,36 €

# 5193 2201 
HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE Umývadlová 
bezdotyková batéria s nastavením 
parametrov cez Bluetooth® a pripojeniem 
pre studenú alebo zmiešanú vodu,  
bez odpadovej súpravy.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 426,97 € 

# 5193 2211
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 527,46 €
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Inovatívna povrchová úprava,  
ktorá sa hodí do každého priestoru

HANSABLACK MATT  
– jasný nový trend

HANSA APPviac infoi

My v HANSA po desaťročia využíváme remeselné umenie, inovácie a skúsenosti,  
aby sme vám mohli ponúknuť výber z našich osvedčených armatúr v novom formáte.
Čierna matná úprava ponúka nevšedný dizajn aj vynikajúce povrchové vlastnosti – excelentnú 
antikoróznu ochranu a nadštandardnú odolnosť proti poškriabaniu a kúpeľňovej chémii.

# 0615 2219 33
HANSALIGNA  
Umývadlová bezdotyková batéria so zmiešavačom teploty 
a nastaveniem parametrov cez Bluetooth®.
batériová prevádzka 6 V, čierna matná 
odporúčaná cena: 772,83 €

# 0955 2203 33
HANSATWIST  
Drezová páková batéria. 
čierna matná 
odporúčaná cena: 501,89 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA



# 5793 2171 33
HANSAPUBLIC  
Nadomietkový  
diel podomietkovej umývadlovej  
batérie pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSAVARIO # 5786 0100.
čierna matná 
odporúčaná cena: 721,34 €

# 5815 0171 33
HANSAMICRA  
Sprchová termostatická batéria  
s ochranou proti obareniu THERMO COOL.
čierna matná 
odporúčaná cena: 448,60 €

# 0974 2183 33
HANSATWIST  
Vaňová a sprchová páková  
nástenná batéria.
čierna matná 
odporúčaná cena: 496,50 €

# 0967 0183 33
HANSATWIST  
Sprchová páková batéria  
pre nástennú montáž.
čierna matná 
odporúčaná cena: 415,00 €

# 4435 0130 33
HANSAMICRA  
Sprchový termostatický 
systém s dažďovou sprchou.
čierna matná 
odporúčaná cena: 1 227,20 €

# 4467 0133 33
HANSABASICJET  
Sprchová súprava 920 mm, 
ručná trojprúdová sprcha 
Ø 95 mm, hadica 1 750 mm, 
mýdelník. 
čierna matná 
odporúčaná cena: 262,59 €

# 0914 2283 33
HANSATWIST  

Drezová batéria s otočným 
výtokovým ramenom.

čierna matná 
odporúčaná cena: 489,62 €
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# 0902 2283 33
HANSATWIST XL  

Umývadlová páková batéria 
bez odpadovej súpravy.

čierna matná 
odporúčaná cena: 372,08 €

# 8984 9083 33
HANSATWIST  

Vaňová a sprchová  
podomietková páková batéria 

s prepínaním, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 

HANSABLUEBOX # 8000 0000.
čierna matná 

odporúčaná cena: 462,04 €

# 5816 2171 33
HANSAMICRA  
Vaňová a sprchová termostatická batéria  
s ochranou proti obareniu THERMO COOL.
čierna matná 
odporúčaná cena: 533,85 €

# 8114 9562 33 
Vaňový a sprchový podomietkový 

termostat s prepínaním a zatváraním 
BLUESWITCH, sada pre kompletizáciu 

s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.

čierna matná 
odporúčaná cena: 1 215,42 €



NAŠÍM CIEĽOM V SPOLOČNOSTI HANSA je vytvárať armatúry, ktoré 

sú elegantné a funkčné. V ktorých sú starostlivo premyslené 

všetky funkcie a dizajnové prvky, od elegantnej a pôsobivej 

estetiky až po nápadný regulátor prúdu, ktorý vytvára skvelý efekt 

vodopádu. Detaily, ktoré boli zdokonaľované na základe skúseností 

nadobúdaných po desaťročia. Na maličkostiach totiž záleží. 

Nová HANSASTELA -
ak si chcete užívať efekt
diamantového vodopádu
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STELA



8

HA
NS

AS
TE

LA

# 4490 2173
Umývadlová  
páková podomietková batéria,  
pre kompletizáciu s podomietkovými 
telesami # 4400 0100 a # 5786 0200.
odporúčaná cena: 519,51 €

# 4456 9573
Sprchová  
páková podomítková batéria pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom # 4400 0100. 
odporúčaná cena: 478,29 €

# 5767 0173
Sprchová páková nástenná batéria. 

odporúčaná cena: 354,56 €

# 5730 2173
Vaňová a sprchová štvorotvorová  
batéria s rozetou so zaoblenými rohmi, 
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSACOMPACT.
odporúčaná cena: 1 154,45 €

# 5730 2473
S hranatou rozetou. 
odporúčaná cena: 1 154,05 €

# 8785 9173
odporúčaná cena: 300,95 €

# 8785 9073
 odporúčaná cena: 300,95 €

Sprchové pákové podomietková batérie, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

# 8784 9073
odporúčaná cena: 465,91 €

# 8784 9173
odporúčaná cena: 465,91 €

Vaňové a sprchové podomietkové batérie s prepínáním, 
pre kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.

# 5774 2173
Vaňová a sprchová páková  

nástenná batéria s prepínačom.
odporúčaná cena: 474,16 €

# 5724 1000
Výtok do vane s rozetou  

so zaoblenými rohmi. 
odporúčaná cena: 300,95 €

# 5724 0000
S hranatou rozetou. 

odporúčaná cena: 300,95 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 5716 2279 
Bezdotyková  

batéria pre umývadlo,  
so zmiešavačom teploty.

batériová prevádzka 6 V, Bluetooth®  
odporúčaná cena: 556,62 €

# 5712 2279
sieťové napájenie 230/12 V 

odporúčaná cena: 597,84 €

# 5709 2273
Umývadlová  

páková batéria  
s odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 342,23 €

# 5708 2273
Bez odpadovej súpravy. 

odporúčaná cena: 329,85 €

# 5715 2273
Umývadlová páková batéria 

s otočným výtokovým ramenom 
a odpadovou súpravou.

odporúčaná cena: 346,31 €

# 5714 2273
Bez odpadovej súpravy. 

odporúčaná cena: 325,71 €

# 5718 2273
Umývadlová  

páková batéria  
s odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 342,23 €

# 5719 2273
Bez odpadovej súpravy. 

odporúčaná cena: 329,85 €

# 5710 2273
Páková batéria pre 
umývadlovú misu. 

odporúčaná cena: 515,39 €



HANSALOFT – PREMÝŠĽAŤ 
SLOBODNEJŠIE A VIDIEŤ ĎALEJ
PRE KUBICKÚ, ČISTÚ KÚPEĽŇU X – kto oceňuje veľkorysosť v priestore, 

ako aj v myslení, nájde v bočne ovládanom HANSALOFT tú svoju 

armatúru. Lesklé, rovné plochy, hra s rôznymi veľkosťami uhlov 

a bezchybné hrany vytvárajú funkčné umelecké dielo, ktoré z rôznych 

perspektív prekvapuje vždy novým vzhľadom. Kubická kúpeľňa X je 

otvorená, slobodná, ale napriek tomu jasne štrukturovaná a dôsledne 

minimalistická. Jej individualita odkazuje na vedomú minimalizáciu 

tvarov. Tak sa prezentuje kúpeľna HANSALOFT X. 

Prepadli ste 
kúzlu hrán?

9
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# 5776 2073
Vaňová páková batéria stojaca na podlahe,  
pre kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSAVARIO # 5328 0100.
odporúčaná cena: 3 138,01 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 5749 2219 
Umývadlová bezdotyková batéria so zmiešavačom 
teploty, nastaviteľná cez Bluetooth®.
batériová prevádzka 9 V 
odporúčaná cena: 812,35 €

# 5748 2209 
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 922,27 €

# 5755 2203
Umývadlová  

páková batéria. 
odporúčaná cena: 544,43 €

# 5752 2203
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 515,49 €

# 5758 3203
Bidetová  

páková batéria. 
odporúčaná cena: 610,09 €

# 5775 2483
Vaňová a sprchová páková štvorotvorová 

batérie pre kompletizáciu s podomietkovými 
telesami HANSACOMPACT.

odporúčaná cena: 1 270,39 €

# 5764 9583
Vaňová páková podomietková batéria pre 
kompletizáciu s podomietkovým telesom 

HANSAMATRIX # 4401 0100.
odporúčaná cena: 637,28 €

# 8760 9003
HANSALOFT  
Vaňová a sprchová podomietková 
páková batéria pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000
odporúčaná cena: 536,49 €

# 8762 9003
HANSALOFT  
Sprchová podomietková páková batéria 
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 409,05 €

# 8114 9562
Vaňový a sprchový podomietkový termostat 
s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH, pre 
kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 944,06 €



S NEZAMENITELNOU ČISTOTOU, úplne slobodná, bez 

rušivých vplyvov a rozptyľujúcich prvkov dodá výraz nielen 

priestoru pri umývadle, ale i celej kúpeľni. Je nemožné 

ju prehliadnuť. HANSALOFT O polarizuje a provokuje – 

svojou formálnou rozhodnosťou, ktorá sa len tak nevidí. 

Oválna ružica harmonizuje s oblými tvarmi nástennej 

umývadlovej armatúry HANSALOFT – a zároveň skvelo 

kontrastuje s hranatými obrysmi výtoku a páky.

HANSALOFT O:  
SLOBODA VĎAKA INTEGRÁCII

Vhodné tam, kde vládne 
harmónia kruhu

11
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# 5776 2073
Vaňová páková batéria stojaca 
na podlahe, pre kompletizáciu 

s podomietkovým telesom 
HANSAVARIO # 5328 0100.

odporúčaná cena: 3 138,01 €

# 5754 2203  
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou.
odporúčaná cena: 401,25 €

# 5753 2203
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 372,23 €

# 5756 2103
Páková batéria pre  
umývadlovou misu. 
odporúčaná cena: 644,23 €

# 5770 2103
Vaňová a sprchová nástenná batéria pre nástenú montáž. 

odporúčaná cena: 555,41 €

# 5757 2183
Umývadlová páková podomietková batéria 
pre kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSAMATRIX # 4400 0100.
odporúčaná cena: 673,18 €

# 8772 9003
Vaňová a sprchová 

podomietková páková 
batéria s BLUESWITCH, 

pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 

HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 536,49 €

# 8773 9003
Sprchová páková  

podomietková batéria  
pre kompletizáciu  

s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

odporúčaná cena: 409,05 €

# 8114 9552
Vaňový a sprchový podomietkový termostat 

s BLUESWITCH, pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000.

odporúčaná cena: 908,89 €



TAK MNOHOTVÁRNA AKO VÁŠ
ŠTÝL: HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE SPÁJA TÉMY 

ARCHITEKTÚRY A PRÍRODY. 

 

Trojrozmerná kombinácia geometrických  

kruhov a obdĺžnikov pôsobí mäkko  

a vyhladene ako kamene v tečúcej  

vode. Toto spojenie robí z rady  

HANSADESIGNO STYLE trendovo  

zameraný lifestylový objekt.  

HANSA APPviac infoi

Pre kúpeľne
v štýle, ktorý
nikdy nevybledne
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# 5171 2283
Umývadlová  

páková batéria  
s odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 552,32 €

# 5172 2283
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 501,87 €

# 5183 2293
Umývadlová páková batéria  

s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 418,45 €

# 5188 2293
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 400,65 €

# 5183 2283
Umývadlová  

páková batéria 
s odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 545,83 €

# 5188 2283
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 529,59 €

HANSA 
DESIGNO STYLE
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BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

 # 5179 2201
Umývadlová bezdotyková 
batéria s nastavením parametrov 
cez Bluetooth®, so zmiešavačom 
teploty, s odpadovou súpravou. 
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 672,57 €

# 5179 2221
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 776,11 €

 # 5105 2183
Umývadlová batéria trojotvorová 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 1 011,73 €

# 5103 2283
Umývadlová páková batéria s bočným 
ovládáním a odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 569,64 €

# 5149 2283
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 528,98 €

 # 5194 2201
Bezdotyková batéria pre umývadlovú misu,  
so zmiešavačom teploty, vysokým výtokom 
a nastavením parametrov cez Bluetooth®,  
bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 1 164,57 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

 # 5103 2293
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 449,62 €

# 5149 2293
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 414,01 €

 # 5169 2293
Páková batéria pre umývadlovú misu. 
odporúčaná cena: 716,72 €



HANSADESIGNO STYLE –  
ELEGANTNÁ I PRAKTICKÁ

ŠTÝL SA STRETÁVA S INOVÁCIAMI a tiež dokonalosťou 

pri našich kúpeľňových a kuchynských armatúrach 

rady HANSADESIGNO STYLE. Veľká paleta výrobkov 

Vám umožňuje vniesť do kuchyne aj kúpeľne 

svoj celkom jedinčný štýl. Navyše, okrem inovácií 

a mnhostrannosti znamená HANSADESIGNO STYLE 

predovšetkým nadčasový dizajn – takže vaša kúpeľňa 

len tak nezostarne.

HANSA APPviac infoi

Štyri rôzne
variácie dizajnu

 # 5189 2283
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 600,83 €
# 5192 2283
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 558,23 €
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# 5185 2183
Vaňová a sprchová batéria 
pre nástennú montáž.
odporúčaná cena: 721,71 €

# 5186 0183
Sprchová páková batéria 
pre nástennú montáž.
odporúčaná cena: 596,27 €

# 5327 2083
Vaňová páková batéria stojaca 
na podlahe, pre kompletizáciu 

s podomietkovým telesom 
HANSAVARIO # 5328 0100. 

odporúčaná cena: 3 559,23 €

# 5312 2083
Vaňová a sprchová štvorotvorová batéria,  
pre kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSACOMPACT. 
odporúčaná cena: 1 265,92 €

# 8111 9593
Vaňový a sprchový podomietkový  
termostat s prepínačom BLUESWITCH,  
sada pre kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX  # 8000 0000.
odporúčaná cena: 544,03 €

# 5109 2183
Umývadlová páková podomietková batéria, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom HANSAMATRIX # 4400 0100 alebo 
HANSAVARIO # 5786 0200. 
odporúčaná cena: 626,39 €

# 5116 2180
Výtokové rameno 
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 243,97 €

# 8114 9572
Vaňový a sprchový podomietkový termostat 
s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH, sada 
pre kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 1 038,91 €
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HANSALIGNA – RÝDZI PREJAV
SILNÉHO CHARAKTERU

NEZAMENITELNE ČISTÝ DIZAJN. Rovnako vyspelá vizuálne 

i technicky – HANSALIGNA v kombinácii so systémom 

HANSABLUEBOX alebo HANSAMATRIX je priamo ideálna. 

Jednoduchý, výrazný dizajn tejto rady armatúr a rastrový 

systém podomietkovej montáže sú základom dokonalých 

a komplexných riešení – odvážne nápady môžete realizovať 

bez obmedzení.

# 5530 2203
Umývadlová  
páková batéria 
s odpadovou súpravou.
odporúčaná cena: 516,33 €

# 5535 2203
Bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 490,51 €

# 0640 2103
Umývadlová páková podomietková 
batéria, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSAVARIO # 5786 0100. 
odporúčaná cena: 529,85 €

# 4489 2183
Umývadlová páková podomietková batéria  
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSAMATRIX # 4400 0100. 
odporúčaná cena: 627,25 €

Klasika  
dobrého  
vkusu

17
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# 0603 2203
Páková batéria 
pre umývadlovú misu.
odporúčaná cena: 602,02 €

# 0609 2203
Umývadlová páková batéria  
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 380,62 €

# 0608 2203
Bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 361,52 €

# 0674 2103
Vaňová a sprchová páková 
batéria pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 533,27 €

# 8114 9552
Vaňový a sprchový podomietkový 
termostat s prepínaním BLUESWITCH, 
sada pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 908,89 €

# 8385 9503
Vaňová a sprchová podomietková páková 

batéria s prepínaním BLUESWITCH, sada 
pre kompletizáciu s podomietkovým 

telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 495,72 €

# 0667 0103
Sprchová páková batéria  
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 418,82 €

# 8385 9513
Vaňová a sprchová 
podomietková páková batéria 
s prepínaním BLUESWITCH, 
sada pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 495,72 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 0615 2219
Umývadlová bezdotyková batéria so 
zmiešavačom teploty, nastaviteľná cez 
Bluetooth®, k dispozícii aj v čiernej farbe. 
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 656,51 €

# 0614 2209
sieťové napájenie 230/12 V 
odporúčaná cena: 764,36 €

# 0646 2083
Vaňová páková batéria stojaca 
na podlahe, pre kompletizáciu 

s podomietkovým telesom 
HANSAVARIO # 5328 0100. 

odporúčaná cena: 2 937,02 €
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# 0644 2473
Vaňová a sprchová  

štvorotvorová batéria pre kompletizáciu  
s podomietkovými telesami HANSACOMPACT. 

odporúčaná cena: 1 203,92 €



# 0309 2273
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou, (možno 
kombinovať s HANSALIVING X-Plate). 
odporúčaná cena: 354,39 €

# 0308 2273
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 343,28 €

# 6636 0000
X-Plate podložka umývadlová
55 mm x 55 mm, odporúčaná cena: 38,69 €

# 6637 0000
Pre bidetovú batériu.
odporúčaná cena: 37,59 €

HANSARONDA – VŽDY INÁ A NEZAMENITEĽNÁ.
UNIVERZÁLNE ARMATÚRY PRE KAŽDÝ ŠTÝL.

HLADKÝ PROCES – zariaďovanie kúpeľne nikdy 

nebolo jednoduchšie. Dômyselné členenie 

sortimentu tejto rady umožňuje reagovať na 

veľmi rozdielne situácie a osobné požiadavky. 

Či už je to efektne voľne stojaca vaňová 

armatúra, klasicky moderné nástenné 

armatúry, konvenčné alebo puristicky 

inovatívne podomietkové koncepcie –

všetko je realizovateľné a jednoznačne 

HANSARONDA.

# 0303 2273
Páková batérie pre umývadlovú 
misu (možno kombinovať 
s HANSALIVING X-Plate).
odporúčaná cena: 572,26 €
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# 0301 2173
Umývadlová páková batéria 

s vyťahovacou sprchou. 
odporúčaná cena: 609,61 €

HANSARONDA



# 0367 0173
Sprchová nástenná 
páková batéria. 
odporúčaná cena: 377,12 €

# 0374 2173
Vaňová a sprchová nástenná 
batéria s prepínáním. 
odporúčaná cena: 496,00 €

# 8384 9573
Vaňová a sprchová 
podomietková páková batéria 
s BLUESWITCH, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 458,83 €

# 8384 9583
Vaňová a sprchová podomietková 
páková batéria s prepínaním 
BLUESWITCH, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 458,83 €

# 0340 2473
Vaňová a sprchová  

štvorotvorová batéria pre kompletizáciu  
s podomietkovým telesom HANSACOMPACT. 

odporúčaná cena: 1 263,05 €

# 4488 2183
Umývadlová páková podomietková batéria  
pre kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSAMATRIX # 4400 0100. 
odporúčaná cena: 578,78 €

# 0383 2273
Sada umývadlovej pákovej  
podomietkovej batérie, pre kompletizáciu  
s podomietkovým telesom HANSAVARIO # 5786 0100. 
odporúčaná cena: 484,24 €

# 5526 2203
Umývadlová páková batéria 

s odpadovou súpravou, 
(možno kombinovať 

s HANSALIVING X-Plate). 
odporúčaná cena: 436,36 €

# 5534 2203
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 432,27 €
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# 0342 2073
Vanová páková baterie 
s přepínáním stojící na 
podlaze, pro kompletaci 
s podomítkovým tělesem 
HANSAVARIO # 5328 0100. 
odporúčaná cena: 3 055,81 €



HANSAMIX V CELEJ KÚPEĽNI –
VŠADE JU RADI UVIDÍTE

BÝT NEUSTÁLE LEPŠÍ je princípom armatúry HANSAMIX. Od roku 1978, kedy 

bola uvedená na trh, stelesňuje hodnoty našej spoločnosti: solídnosť 

a bezpečnosť, vyspelé technológie a tú najvyššiu kvalitu. V 4. generácii 

prichádza HANSAMIX s novým dizajnom, rozšíreným sortimentom (napr. 

tri varianty pre umývadlo), s väčším vyložením i komfortom a v prevedení 

z nových materiálov pre vyššiu kvalitu pitnej vody a bezpečnosť. 

HANSAMIX tak znovu dokazuje, že je skutočnou klasikou.  

TRVALE DOBRÁ, STÁLE LEPŠIA.
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# 0109 2283
Umývadlová páková batéria, 

s odpadovou súpravou a tiahlom.
odporúčaná cena: 324,47 €

# 0108 2283
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 297,05 €

# 0110 2283
HANSAMIX XS 
Umývadlová páková batéria  
s odpadovou súpravou s tiahlom.
odporúčaná cena: 342,10 €

# 0116 2283
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 266,14 €

# 0119 2183
Umývadlová páková batéria, otočná, 

s odpadovou súpravou a tiahlom.
odporúčaná cena: 411,56 €

# 0118 2183
Bez odpadovej súpravy. 

odporúčaná cena: 379,53 €

# 0126 2183
Kadernícka páková batéria 

s vyťahovacou ručnou sprchou. 
odporúčaná cena: 375,48 €

# 8184 9083
Vaňová a sprchová podomietková 
páková batéria s BLUESWITCH, pre 
kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 325,53 €

# 0167 0183
Sprchová páková batéria 

pre nástennú montáž.
odporúčaná cena: 305,58 €

# 0174 2183
Vaňová a sprchová páková batéria  

pre nástennú montáž, s prepínaním. 
odporúčaná cena: 405,24 €

# 8862 9045
Vaňový a sprchový podomietkový 
termostat s prepínaním a zatváraním 
BLUESWITCH, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 784,15 €



HANSATWIST –  
UMELKYŇA PREMIEN

HANSATWIST patrí k najvšestrannejším sériam v sortimente 

HANSA. Kúpeľňové armatúry sú vždy v dvoch veľkostiach,  

s dvoma rôznymi koncepciami ovládania a variantmi pák.  

Táto flexibilita vám umožní nájsť si presne takú armatúru, 

ktorá bude spĺňať vaše osobné požiadavky. Vyvážený sortiment 

výrobkov HANSATWIST pre sprchu a vaňu vám navyše umožní 

prispôsobiť celú kúpeľňu vašim želeniam. Úplne podľa ľubovôle, 

ale nie akokoľvek.

Verzia
s plnou
pákou

Nezabudnite
si pozrieť

tiež produkty
v čiernej variante

(Na strane 5).
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# 0967 0183
Sprchová páková batéria 
pre nástennú montáž.
odporúčaná cena: 226,53 €

# 4976 9003
Sprchová a vaňová podomietková  
batéria s tlačným prepínaním, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom HANSAVARIO # 5000 0900. 
odporúčaná cena: 97,65 €

# 8985 9083
Sprchová páková podomietková  
batéria pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 220,71 €

# 0930 2203
Umývadlová páková batéria s funkčnou 
sprškou Bidetta, bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 267,28 €

# 0974 2183
Vaňová a sprchová páková  
batéria pre nástennú montáž.
odporúčaná cena: 278,51 €

# 8984 9083
Vaňová a sprchová páková  
podomietková batéria s prepínaním BLUESWITCH, 
pre kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 303,82 €

# 0901 2283
HANSATWIST XL  
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 246,44 €

# 0902 2283
Bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 216,98 €

# 0909 2283
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 226,53 €

# 0905 2283
Bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 208,51 €

# 0954 2203
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 423,22 €

# 0955 2203
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 402,99 €
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HANSATWIST

HANSATWIST – NÁPADNÝ
SPOLOČNÍK ALEBO KRÁSNY PÚTAČ

HANSATWIST so strmeňovou pákou je nielen opticky výrazná, ale tiež veľmi 

príjemná na uchopenie. Poskytuje tak dôležitú výhodu v oblasti ergonómie 

a pohodlného ovládania. Mierny sklon dopredu dáva jej telu dynamiku 

a súčasne uľahčuje ovládanie páky. 

HANSATWIST so strmeňovou pákou prináša dlhodobé potešenie –  

bez ohľadu na to, ku ktorej generácii patríte.

Verzia so
strmeňovou
pákou
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# 0967 0185
Spchová páková batéria  
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 226,53 €

# 8985 9085
Sprchová páková  
podomietková batéria  
bez prepínania, pre  
kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 220,71 €

# 0974 2185
Vaňová páková batéria 
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 278,51 €

# 8984 9085
Vaňová a sprchová páková  
podomietková batéria  
s prepínaním BLUESWITCH,  
pre kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 303,82 €

# 4976 9005
Vaňová a sprchová  
podomietková batéria 
s prepínaním, pre kompletizáciu 
s podomietkovým telesom 
HANSAVARIO # 5000 0900. 
odporúčaná cena: 97,95 €

# 0954 2205
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 423,22 €

# 0955 2205
Bez odpadovej súpravy
odporúčaná cena: 402,99 €

# 0901 2285
HANSATWIST XL  
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 246,44 €

# 0902 2285
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 216,98 €

# 0909 2285
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 226,53 €

# 0905 2285
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 208,51 €

# 0930 2205
Umývadlová páková batéria  
s funkčnou sprškou Bidetta,  
bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 267,28 €



Naozaj všestranný talent

HANSAFIT – BEZPEČNE A ÚSPORNE
Séria HANSAFIT bola vyrobená v spolupráci so spoločnosťou GGT 

Deutsche Gesellschaft® für Gerontotechnik a vyznačuje sa predovšetkým 

svojou všestrannosťou. Ergonomické, multifunkčné, chytré a estetické – 

s armatúrami HANSAFIT si užijete absolútnu bezpečnosť a mimoriadnu 

slobodu v kúpelni a to naprieč všetkými generáciami.

Jemný povrch ovládacej páky sa dobre drží  

a chráni pred obarením. 

Eko páka reguluje prietok o 50 % (6 l/min).

Eko tlačidlo 

- ochrana pred obarením

- zníženie prietoku vody až o 50 %

27
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ODBERNÉ
vaňa

ručná sprchahlavová sprcha# 6509 2203
Uýmvadlová batéria s pákou EASY GRIP pre ľahké 
uchopenie a odpadovou súpravou s tlačným 
uzáverom odpadu.
odporúčaná cena: 259,48 €

# 6507 2203
Umývadlová batéria s pákou  
EASY GRIP pre l‘ahké uchopenie,  
funkčnou sprškou Bidetta  
a tlačným uzáverom odpadu. 
odporúčaná cena: 350,57 €

# 6514 0101
Sprchová termostatická batéria  
s ochranou proti obareniu THERMO COOL.
odporúčaná cena: 326,26 €

# 6516 2101
Vaňový a sprchový termostatický 
systém; s ochranou proti 
obareniu THERMO COOL, vaňový 
výtok, trojprúdová ručná sprcha 
HANSACLASSICJET Ø 100 mm, 
hlavová sprcha 257 x 197 mm, 
hadica 2 000 mm, mydelník. 
odporúčaná cena: 1 196,84 €

# 6515 9101
Sprchový termostatický systém.
odporúčaná cena: 1 063,71 €

# 6513 2101
Vaňová a sprchová termostatická nástenná batéria 
s otočným prepínačom integrovaným do ovládača 
prietoku, Thermo COOL.
odporúčaná cena: 411,19 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 6541 2219
Umývadlová bezdotyková batéria  
so zmiešavačom teploty a nastavením 
parametrov cez Bluetooth®.
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 392,21 €

# 6541 2009 
sieťové napájenie 230/12 V
odporúčaná cena: 466,70 €
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HANSAVANTIS STYLE –  
ŠTÝLOVÁ, ŠTÍHLA A CHYTRÁ
JASNÝ A NEZAMENITEĽNÝ ŠTÝL: Štíhle a elegantné línie série 

HANSAVANTIS STYLE vyžarujú vzletnú ľahkosť, ktorá sa dokonalo 

hodí do moderných kúpeľní. Typická HANSAVANTIS STYLE má vpredu 

zošikmený výtok, ktorý prepožičiava vodovodnej batérii mimoriadnu 

dynamiku. To, čo vyzerá atraktívne, sa vďaka koncepcii komfortného 

ovládania osvedčuje pri každodennom používaní. Vysoko kvalitná 

technika HANSA vám zaručuje príjemné ovládanie, jednoduchú 

starostlivosť a malú spotrebu vody a energie. Napríklad armatúra 

k umývadlu má spotrebu vody iba šesť litrov za minútu.  

A to už predsa stojí za to!

29
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# 5245 0177
Sprchová páková batéria, pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 213,85 €

# 5244 2177
Vaňová páková batéria, 
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 257,90 €

# 8260 9077
Vaňová páková podomietková 
batéria s prepínaním BLUESWITCH, 
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 309,26 €

# 8261 9077
Spchová páková  
podomietková  
batéria bez prepínania, pre 
kompletizáciu s podomietkovým telesom 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 214,88 €

# 5254 2287
Umývadlová páková batéria. 
odporúčaná cena: 409,48 €

# 5255 2287
Bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 389,31 €

# 5256 2277
HANSAVANTIS XL 

Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 223,90 €

# 5237 2277
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 219,14 €

# 5247 2277
Umývadlová páková batéria, 
so zvýšeným podstavcom 
pre umývadlovú misu. 
odporúčaná cena: 598,41 €

# 5268 2207
Umývadlová páková batéria, 
s funkčnou sprškou Bidetta. 

odporúčaná cena: 242,81 €

# 5240 2277
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 201,51 €

# 5242 2277
Bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 191,59 €

HANSAVANTIS STYLE



S HANSАPINTO SA SPLNIA  
VŠETKY VAŠE PRIANIA

31

ZAUJME SVOJIMI ROHMI A HRANAMI a pôsobí prívetivým dojmom. 

Charakteristické hranaté tvary série HANSAPINTO v sebe skrývajú 

modernú techniku – napr. integrovanú robustnú klasickú kartušu 

HANSA. HANSAPINTO sa hodí do každej časti kúpeľne, od umývadla 

cez vaňu a sprchu až po bidet. O bezpečnosť sa stará nastaviteľná 

poistka horúcej vody a špičkové funkčné jadro WATER SAFE.

HANSAPINTO
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# 5066 9983
Sprchová páková podomietková 
batéria bez prepínania, pre 
kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSAVARIO # 5051 0100. 
odporúčaná cena: 61,44 €

# 8526 9183
Vaňová páková podomietková  
batéria s prepínaním BLUESWITCH, 
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 274,48 €

# 4505 2283
Umývadlová páková batéria, 
s funkčnou sprškou Bidetta. 
odporúčaná cena: 242,73 €

# 4512 0163
Sprchová páková batéria,  

pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 174,70 €

# 4511 2183
Vaňová a sprchová páková batéria, pre nástennú montáž.
odporúčaná cena: 242,73 €

# 4501 2283
HANSAPINTO XL  

Umývadlová  
páková batéria  

s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 198,96 €

# 4502 2283
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 183,04 €

# 4510 2283
Umývadlová páková batéria 
s otočným ramenom 
a odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 308,42 €

# 4509 2283
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 292,48 €

# 4515 2283
Umývadlová páková  
batéria s otočným ramenom. 
odporúčaná cena: 242,73 €

# 4504 2283
Umývadlová  

páková batéria 
s odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 179,09 €

# 4506 2283
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 163,14 €



HANSAPRIMO – PRVOTRIEDNY  
DIZAJN, PRVOTRIEDNA KVALITA

33

KLASICKÉ AJ PÔSOBIVÉ – línie tejto série sú klasické, ale napriek tomu 

pôsobivé – ponúkajú však aj vzrušujúce kontrasty medzi rovnými, 

geometrickými plochami a jemne zaoblenými tvarmi. Armatúry 

HANSAPRIMO sú ukážkou toho, ako sa dajú optimálne využívať 

zdroje. Ich moderné poňatie sa prejavuje v proporciách, ako aj 

v zodpovednom zaobchádzaní s vodnými zdrojmi.

HANSAPRIMO
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# 4945 0103
Sprchová páková batéria  
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 199,62 €

# 4999 9003
Sprchová páková podomietková batéria,  
pre kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSAVARIO # 5050 0100. 
odporúčaná cena: 67,15 €

# 4944 2103
Vaňová a sprchová  
páková batéria pre 
nástennú montáž. 
odpor. cena: 227,51 €

# 4946 2203
Umývadlová páková batéria,  
s funkčnou sprškou Bidetta.
odporúčaná cena: 190,10 €

# 8990 9003
Vaňová a sprchová páková 
podomietková batéria  
s prepínaním BLUESWITCH,  
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000.
odporúčaná cena: 267,88 €

# 4956 2203
HANSAPRIMO XL  

Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou.

odporúčaná cena: 180,32 €

# 4937 2203
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 164,21 €

# 4954 2203
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou.
odporúčaná cena: 363,59 €

# 4955 2203
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 352,07 €

# 4943 3203
Bidetová páková batéria 
s odpadovou súpravou.
odporúčaná cena: 220,53 €

# 4940 2203
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou.
odporúčaná cena: 160,82 €

# 4942 2203
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 149,36 €



HANSAPOLO – IDE S DOBOU,  
NO ZOSTÁVA SAMO SEBOUHANSAPOLO
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JE MLADŠIE SVIEŽEJŠIE A MODERNEJŠIE než kedykoľvek predtým a predsa stále samo 
sebou. Nadčasový dizajn úspešnú armatúru automaticky aktualizuje, bez toho aby ju 
odcudzil. Armatúry pre kúpeľňu a kuchyňu dnes musia nezávisle od rozpočtu dokázať 
viac, než len dodávať vodu. Na kvalitu, funkciu a dizajn sú kladené vysoké požiadavky. 
Nové HANSAPOLO ich dokáže ľahko splniť. Do oka vám najskôr padne moderný 
dynamický dizajn. So svojou čistou geometriou sa hodí ku všetkým stavebným slohom 
a všetkým štýlom vybavenia. Solídnosť je princíp, ktorý HANSAPOLO presvedčivo 
a dôsledne dodržuje.

# 5155 2293
Umývadlová  

páková batéria  
s otočným ramenom 

s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 309,98 €

# 5154 2293
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 292,62 €

# 5146 2293
Umývadlová páková batéria,  
s funkčnou sprškou Bidetta. 
odporúčaná cena: 251,41 €
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# 5060 9193
Vaňová a sprchová páková podomietková batéria 
s prepínaním, pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSAVARIO # 5000 0900. 
odporúčaná cena: 85,97 €

# 5143 3293
Bidetová batéria 

s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 195,09 €

# 5145 0163
Sprchová páková batéria 
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 147,42 €

# 5239 2293
Vaňová a sprchová páková batéria, 

pre montáž na okraj vane.
odporúčaná cena: 208,06 €

# 5144 2193
Vaňová a sprchová páková  
batéria pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 199,39 €

# 8060 9093
Vaňová a sprchová páková podomietková 

batéria s prepínaním BLUESWITCH, pre 
kompletizáci s podomietkovým telesom 

HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 273,89 €

# 5062 9993
Sprchová páková podomietková batéria,  

v sade pre kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSAVARIO # 5050 0100.

odporúčaná cena: 62,27 €

# 8061 9093
Sprchová páková podomietková batéria bez 
prepínania, pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 185,74 €

# 5150 2293
HANSAPOLO XL 

Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou.

odporúčaná cena: 182,04 €

 # 5152 2293
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 164,75 €
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# 5140 2293
Umývadlová páková batéria 

s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 160,39 €

# 5142 2293
Bez odpadovej súpravy.

odporúčaná cena: 143,06 €



NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ZÁLEŽÍ
VODA JE JEDEN Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZDROJOV,  

KTORÉ MÁME A PRETO JU MUSÍME CHRÁNIŤ.

HANSA vyrába vodovodné batérie už viac ako 100 rokov. Od klasických  

aj bezdotykových, cez tie so studeným štartom až k takým, ktoré majú  

špeciálne tlačidlo na úsporu vody.

Vytvorili sme armatúry s funkciami, pomáhajúcimi šetriť vodou aj elektrickou 

energiou, a napriek tomu sa zážitky a radosť z ich používania vôbec nezmenšili.

37

# 5718 2273 0004
HANSASTELA ECO  

Umývadlová páková batéria.  
Max. prietokové množstvo 4 l/min. 

odporúčaná cena: 349,15 €

# 5718 2273 0005
Max. prietokové množstvo 5 l/min. 

odporúčaná cena: 349,15 €

# 5715 2273 0004
HANSASTELA ECO  

Umývadlová páková batéria. 
Maximálné prietokové množstvo 4 l/min. 

odporúčaná cena: 353,35 €

# 5715 2273 0005
Maximálné prietokové množstvo 5 l/min. 

odporúčaná cena: 353,35 €

# 5716 2279 0004
HANSASTELA ECO+  

Umývadlová bezdotyková 
batéria, s nastavením parametrov 

cez Bluetooth® a zmiešavačom teploty. 
Maximálné prietokové množstvo 4 l/min. 

batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 565,14 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

HANSA APPviac infoi

HANSAECO
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# 4508 2293 0004
HANSAPINTO ECO  

Drezová páková batéria  
s otočným ramenom.  
Max. prietok 4 l/min. 

odporúčaná cena: 241,55 €

# 4508 2293 0007
Max. prietok 7 l/min. 

odporúčaná cena: 241,55 €

# 4508 2293 0005
Max. prietok 5 l/min. 

odporúčaná cena: 241,55 €

# 5142 2293 00056
HANSAPOLO ECO  

Umývadlová páková batéria, s Eco 
kartušou so studeným startom  

bez odpadovej súpravy.  
Max. prietok 3 nebo 5 l/min. 

odporúčaná cena: 172,80 €

# 5142 2293 00066
Max. prietok 4 nebo 6 l/min. 

odporúčaná cena: 157,09 €

# 5150 2293 0004
HANSAPOLO ECO XL 

Umývadlová páková batéria XL, 
s odpadovou súpravou.  

Max. prietok 4 l/min. 
odporúčaná cena: 195,01 €

# 5150 2293 0005
Max. prietok 5 l/min. 

odporúčaná cena: 195,01 €

# 0905 2283 0002
HANSATWIST ECO  

Umývadlová páková batéria.  
Max. prietok 2 l/min. 

odporúčaná cena: 245,55 €

# 0905 2283 0004
Max. prietok 4 l/min. 

odporúčaná cena: 245,55 €

# 0905 2283 0005
Max. prietok 5 l/min. 

odporúčaná cena: 245,55 €

# 4506 2283 0002
HANSAPINTO ECO  

Umývadlová páková batéria.  
Max. prietok 2 l/min. 

odporúčaná cena: 190,37 €

# 4506 2283 0004
Max. prietok 4 l/min. 

odporúčaná cena: 190,37 €

# 4506 2283 0005
Max. prietok 5 l/min. 

odporúčaná cena: 190,37 €

# 4435 0130 0007
HANSAMICRA ECO  
Sprchový termostatický systém,  
trojprúdová ručná sprcha,  
hlavová sprcha Ø 200 mm,  
sprchová hadica 1 750 mm. 
Maximálné prietokové množstvo 7 l/min.
odporúčaná cena: 734,36 €

# 4435 0130 0009
Maximálné prietokové množstvo 9 l/min.
odporúčaná cena: 734,36 €

# 5815 0171 0006 
HANSAMICRA ECO  
Sprchová termostatická batéria s ochranou proti 
obareniu, eco funkcie pre omezenie prietoku vody, 
uzatvárací prietokový ventil s keramickými doštičkami. 
Max. prietok 6 l/min. 
odporúčaná cena: 267,66 €

# 5815 0171 0009 
Max. prietok 9 l/min. 
odporúčaná cena: 346,02 €

# 5815 0171 0007 
Max. prietok 7 l/min. 
odporúčaná cena: 267,66 €

HANSAECO –  
VHODNÉ 

PRE ZELENÚ 
VÝSTAVBU



HANSAMATRIX – 
MAXIMÁLNY TVORIVÝ PRIESTOR ZA STENOU 
PRE VIZUÁLNE ČISTÝ DIZAJN VAŠEJ KÚPEĽNE

HANSAMATRIX je inovatívny systém produktov, 

ktorý umožňuje realizovať kvalitný architektonicky 

zameraný projekt ako podomietkové riešenie.

Čo bude vidieť pred stenou? Armatúry, ktoré 

sa svojou priamočiarosťou, výstižnosť a 

prehľadnosťou postarajú o vizuálne čistú kúpeľňu.

Na tejto dvojstrane vidíte len jednu z mnohých 

možností. Sami si môžete naplánovať svoju 

kúpeľňu snov pomocou nášho konfigurátora.

configurator.hansa.com/

VAŇA
Potrebné časti:

Vaňová a sprchová termostatická 
batéria (prípadne výtokové 

rameno), ručná sprchová 
súprava, podomietkové 

teleso HANSAMATRIX, 
1 x montážna lišta.

SPRCHA
Potrebné časti:
Sprchová termostatická 
batéria, hlavová sprcha, 
podomietkové teleso 
HANSAMATRIX,  
2 x montážna lišta.

UMÝVADLO
Potrebné časti:
Umývadlová batéria, 
podomietkové teleso 
HANSAMATRIX, 
1 x montážna lišta.

PODOMIETKOVÉ
SYSTÉMY

39



NADOMIETKOVÉ ČASTI KÚPEĽŇOVÝCH ZOSTÁV HANSAMATRIX

SPRCHA

PODOMIETKOVÉ TELESÁ HANSAMATRIX PRE VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ BATÉRIE

VAŇA UMÝVADLO

# 4453 9583
Sprchová a vaňová  

termostatická podomietková  
batéria pre kompletizáciu  

s podomietkovým telesom 
HANSAMATRIX # 4403 0100.

odporúčaná cena: 668,68 €

# 4453 9583
Sprchová a vaňová  

termostatická podomietková batéria  
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSAMATRIX # 4403 0100.

odporúčaná cena: 668,68 €

# 0682 2102
HANSALIGNA  

Výtokové rameno.
vyloženie: 180 mm  

odporúčaná cena: 247,54 €

# 4489 2183
HANSALIGNA  

Umývadlová podomietková  
batéria pre kompletizáciu s podomietkovým 

telesom HANSAMATRIX # 4400 0100. 
odporúčaná cena: 627,25 €

# 4442 0100
HANSALIVING  
Sprchová súprava s tyčou, 
ručná sprcha, sprchová 
hadica 1 600 mm, koleno  
pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 742,09 €

Cena komplet vrátane podomietkových častí:
kompletná súprava guľatá: 4 301,59 €
kompletná súprava hranatá: 3 960,33 €

Cena komplet  
vrátane podomietkových častí: 2 790,97 €

Cena komplet  
vrátane podomietkových častí: 981,14 €

 # 0418 0340
HANSAVIVA  

Hlavová sprcha 250 x 250 mm  
s ramenom. 

odporúčaná cena: 831,42 €

# 0418 0300
HANSARAIN  

Hlavová sprcha Ø 220 mm 
s ramenom. 

odporúčaná cena: 1 172,69 €

# 4443 0100
HANSALIVING  
Ručná sprchová súprava: ručná sprcha, 
koleno pre nástennú montáž, držiak sprchy, 
sprchová hadica 1 250 mm.
odporúčaná cena: 545,22 €

# 4403 0100
HANSAMATRIX  
Podomietkové teleso pre vaňové a sprchové batérie. 
odporúčaná cena: 884,66 €

# 4404 0100
HANSAMATRIX  
Podomietkové teleso – uhlové pripojenie. 
odporúčaná cena: 125,28 €

# 4405 0000
HANSAMATRIX  

montážna lišta. 
odporúčaná cena: 194,30 €

# 4400 0100
HANSAMATRIX 
Podomietkové teleso pre sprchové 
a umývadlové pákové batérie.
odporúčaná cena: 353,88 €
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PRIVÍTAJTE NOVÚ ÚROVEŇ SPRCHOVANIA

HANSAACTIVEJET DIGITAL BOLA NAVRHNUTÁ PRE 

ĽAHKÉ ŠETRENIE VODY. Na sprchovanie pripadá 

viac ako 66% spotreby teplej vody v domácnosti 

(Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie 

2012 a štúdie podielu ICT a svietenia z iniciatívy 

združenia BDEW 2010). Teplá voda je druhou 

najväčšou položkou spotreby energie priemernej 

domácnosti – ale nemusí to tak byť. Naša štýlová 

ručná sprcha vám umožní chovať sa ekologicky 

bez premáhania sa. Nijako neobmezuje vaše 

každodenné pohodlie. Prehľadný displej so 
spätnou väzbou o spotrebe vody a energie 
v reálnom čase, svetelná indikácia funkcií sú 
neoceniteľné, pokiaľ vravíte áno úspore vody 
a energie pri sprchovaní.

HANSA 
SPRCHY

# 8431 0180
HANSAACTIVEJET DIGITAL  
Moderná digitálná sprcha  
pre jednoduché šetrenie  

vody a energie. 
chróm, jednoprúdová, Ø 120 mm

odporúčaná cena: 294,05 €

HANSA APPviac infoi
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# 5412 0300
Sprchová hadica SILVERJET,  

dĺžka 1 750 mm. . 
odporúčaná cena:  

53,64 €

# 8437 0130
Nástenná sada 970 mm, ručná sprcha 

trojprúdová: senzitívny, intenzívny 
a pulzujúcí prúd, technika proti 

usadeninám, nástenná tyč, mydelník, 
hadica 1 750 mm. 

šedá/chróm
odporúčaná cena: 288,22 €

# 8437 0110
S jednoprúdovou ručnou sprchou. 

biela/chróm
odporúčaná cena: 271,75 €

# 8437 0230
Nástenná sada 970 mm,  

ručná sprcha trojprúdová: senzitívny, 
intenzívny a pulzujúcí prúd, technika 

proti usadeninám, nástenná tyč, 
mydelník, hadica 1 750 mm. 

chróm
odporúčaná cena: 312,96 €

# 8437 0210
S jednoprúdovou ručnou sprchou. 

biela/chróm
odporúčaná cena: 296,44 €

# 8433 0100
Ručná sprcha trojprúdová:  
senzitívny, intenzívny  
a pulzujúcí prúd. 
chróm/šedá
odporúčaná cena: 115,29 €

# 8431 0100
Ručná sprcha jednoprúdová. 
šedá/chróm
odporúčaná cena: 98,82 €

# 8438 0133
Sada pre vaňové batérie, 
ručná sprcha trojprúdová: 
senzitívny, intenzívny 
a pulzujúcí prúd, technika 
proti usadeninám, 
nástenný držiak sprchy, 
hadica 1 500 mm.
šedá/chróm 
odporúčaná cena: 168,85 €

# 8438 0113
S jednoprúdovou  
ručnou sprchou. 
šedá/chróm
odporúčaná cena: 152,38 €

# 8438 0233
Sada pre vaňové batérie, 
ručná sprcha trojprúdová: 
senzitívny, intenzívny 
a pulzujúcí prúd, technika 
proti usadeninám, 
nástenný držiak sprchy, 
hadica 1 500 mm. 
biela/chróm
odporúčaná cena: 185,29 €

# 8438 0213
S jednoprúdovou  
ručnou sprchou. 
biela/chróm
odporúčaná cena: 168,85 €

# 8433 0200
Ručná sprcha trojprúdová:  
senzitívny, intenzívny 
a pulzujúcí prúd. 
biela/chróm
odporúčaná cena: 131,73 €

# 8431 0200
Ručná sprcha jednoprúdová. 
biela/chróm
odporúčaná cena: 115,29 €

HANSAACTIVEJET: 
senzitívna, intenzívna
a pulzujúca
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HANSAEMOTION –  
TRI RÔZNE REGENERAČNÉ  
FUNKCIE PODĽA NÁLADY

3 PROGRAMY STLAČENÍM TLAČIDLA: Termostat Wellfit je 

ústrednou súčasťou sprchového systému HANSAEMOTION. 

Dokáže meniť fázy teplej a studenej vody podľa zvoleného 

programu – pre aktívny deň pred odchodom do práce, pre skvelú 

formu po športe alebo pre uvoľnenie po náročnom dni.

REGENERÁCIA

FITNESS

RELAXÁCIA

Tlačidlo Wellfit reaguje úplne 

jednoducho na dotyk prstov a poistka 

horúcej vody 38 ° C vás ochráni pred 

nepríjemne vysokými teplotami.HANSA APPviac infoi

TROJPRÚDOVÁ RUČNÁ SPRCHA HANSAACTIVEJET

HANSA 
EMOTION
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# 5865 0172 82
HANSAEMOTION
biela/chróm, batériová prevádzka 6 V
odporúčaná cena: 2 040,18 €

 Termostatické sprchové batérie s regeneračnými funkciami Wellfit, ochranou proti obareniu a priamo 
prepojeným sprchovým systémom.

# 5865 0172 84
HANSAEMOTION
šedá/chróm, batériová prevádzka 6 V
odporúčaná cena: 2 040,18 €

 Termostatické sprchové batérie bez regeneračných funkcií Wellfit, s ochranou proti obareniu a priamo 
prepojeným sprchovým systémom, 

# 5865 0171 82 
HANSAEMOTION
biela/chróm
odporúčaná cena: 1 545,62 €

# 5865 0171 84 
HANSAEMOTION
šedá/chróm
odporúčaná cena: 1 545,62 €

HANSAEMOTION
Termostatická  
sprchová batéria

# 5863 0171 82 (bez Wellfit)
biela/chróm
odporúčaná cena: 515,22 €

# 5863 0172 82 (s Wellfit)
biela/chróm, batériová prevádzka 6 V
odporúčaná cena: 713,97 €

HANSAEMOTION
Termostatická  
sprchová batéria

HANSAEMOTION
Termostatická  
vaňová a sprchová batéria 
s výtokom

# 5863 0171 84 (bez Wellfit)
šedá/chróm
odporúčaná cena: 515,22 €

# 5863 0172 84 (s Wellfit)
šedá/chróm, batériová prevádzka6 V
odporúčaná cena: 713,97 €
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# 5864 2171 82 (bez Wellfit) 
biela/chróm 
odporúčaná cena: 636,79 €

HANSAEMOTION
Termostatická  
vaňová a sprchová batéria 
s výtokom

# 5864 2172 82 (s Wellfit)
biela/chróm, batériová prevádzka 6 V
odporúčaná cena: 868,34 €

# 5864 2172 84 (s Wellfit)
šedá/chróm, batériová prevádzka 6 V
odporúčaná cena: 868,64 €

# 5864 2171 84 (bez Wellfit) 
šedá/chróm
odporúčaná cena: 636,79 €



# 4435 0230
HANSAMICRA STYLE  
Sprchový termostatický systém, 
trojprúdová ručná sprcha  
hlavová sprcha 200 x 200 mm,  
sprchová hadica 1 750 mm.
odporúčaná cena: 748,12 €

Hlavová sprcha, ručná sprcha, termostat, tyč..  
Sprcha sa skladá z množstva častí, ktoré je možné kombinovať takmer 
neobmedzene. To ale s kompletnými systémami robiť nemusíte.

KOMPLETNÉ TERMOSTATICKÉ 
SPRCHOVÉ SYSTÉMY

# 4435 0130
HANSAMICRA  
Sprchový termostatický systém,  
trojprúdová ručná sprcha,  
hlavová sprcha Ø 200 mm,  
sprchová hadica 1 750 mm.
K dispozici aj čierna matná.  
odporúčaná cena: 676,04 €

45

# 5814 9203
HANSAUNITA  
Sprchový termostatický 
systém, trojprúdová 
ručná sprcha, okrúhla 
hlavová sprcha Ø 200 mm,  
sprchová hadica 1 250 mm.
odporúčaná cena: 923,00 €

NOVINKA



# 5816 2171
HANSAMICRA  
Vaňová a sprchová termostatická batéria s ochranou proti 
obareniu, prietokový ventil s keramickými doštičkami, 
aerátor, eco funkcie pre úsporu vody, THERMO COOL.
odporúčaná cena: 328,34 €

# 5815 0171 
HANSAMICRA  
Sprchová termostatická batéria s ochranou proti obareniu,  
eco funkcie pre úsporu vody, prietokový ventil s keramickými 
doštičkami, THERMO COOL. 
odporúčaná cena: 256,11 €

# 5837 2101
HANSAUNITA  
Vaňová a sprchová termostatická batéria s ochranou 
proti obareniu, tlačidlo pre úsporu vody, prietokový ventil 
s keramickými doštičkami, THERMO COOL. 
odporúčaná cena: 398,54 €

# 5813 0101
HANSAUNITA  
Sprchová termostatická batéria s ochranou proti obareniu, 
tlačidlo pre úsporu vody, prietokový ventil s keramickými 
doštičkami, THERMO COOL. 
odporúčaná cena: 265,45 €

# 5810 2101
HANSAPRISMA  
Vaňová a sprchová termostatická batéria  
s ochranou proti obareniu, THERMO COOL.
odporúčaná cena: 458,10 €
# 5808 0101
Sprchová termostatická batéria
odporúčaná cena: 363,96 €

# 6515 9101
Sprchový termostatický systém 
s ochranou proti obareniu, 
trojprúdová ručná sprcha 
HANSACLASSICJET 100 mm, 
hlavová sprcha 257 x 197 mm, 
hadica 1 250 mm, mydelník.
odporúčaná cena: 1 063,71 €

# 5815 0171 33
HANSAMICRA  
Sprchová termostatická batéria s ochranou 
proti obareniu, eco funkcie pre úsporu vody, 
THERMO COOL.
čierna matná
odporúčaná cena: 438,60 €

Preskúmajte  
ďalšie produkty 
HANSA v čiernej 

matnej  
(na strane 5).

# 5842 9103
HANSATEMPRA STYLE 
Sprchový termostatický 
systém s ochranou proti 
obareniu, jednoprúdová 
ručná sprcha, hlavová 
sprcha Ø 220 mm,  
hadica 1 600 mm.
odporúčaná cena: 1 981,63 €

# 5814 9113
HANSAUNITA 
Sprchový termostatický 
systém s ochranou 
proti obareniu, 
trojprúdová ručná 
sprcha, hranatá hlavová 
sprcha 200 x 200 mm, 
hadica 1 250 mm.
odporúčaná cena: 923,00 €

TRI
MIESTA

ODBERNÉ
vaňa

ručná sprchahlavová sprcha

# 6516 2101
HANSAFIT  
Vaňovo sprchový 
termostatický systém 
s ochranou proti obareniu, 
trojprúdová ručná sprcha 
HANSACLASSICJET 100 mm, 
hlavová sprcha 257 x 197 mm, 
hadica 1 250 mm, mydelník.
odporúčaná cena: 1 196,84 €
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RUČNÉ SPRCHY A SPRCHOVÉ SADY HANSA

Vedeli ste, že v sprche spotrebujeme viac energie za minútu, ako keď necháme rozsvietené svetlo 

celý deň? Áno a práve preto prichádzame s novou sprchou HANSAACTIVEJET DIGITAL.

Na integrovanom displeji sa dozviete všetko dôležité o spotrebe vody a energie. Napájanie je 

absolútne revolučné a nepotrebuje žiadne batérie - hlavica sa napája prúdom vody. Pripojíte 

ju k akejkoľvek bežnej sprchovej hadici všetky nastavenia ľahko zrealizujete z našej mobilnej 

aplikácie HANSA. Povedzte tiež svoje „ÁNO“ úsporám.

# 4479 0131
Sada s nástennou tyčou  

920 mm; ručná sprcha 
HANSABASICJET STYLE Ø 96 mm, 

trojprúdová, mydelník,  
sprchová hadica 1 750 mm.

odporúčaná cena: 122,73 €

# 4479 0111 
S jednoprúdovou ručnou sprchou 

odporúčaná cena: 114,42 €

# 4477 0131
Sada s nástennou tyčou 720 mm; 
ručná sprcha HANSABASICJET 
STYLE Ø 96 mm, trojprúdová, 
sprchová hadica 1 750 mm, 
mydelník. 
odporúčaná cena: 116,57 €

# 4477 0111
S jednoprúdovou ručnou sprchou 
odporúčaná cena: 104,63 €

# 4463 0500
HANSABASICJET STYLE  
Ručná sprcha,  
jednoprúdová, 
max. prietok 9 l/min. 
Ø 96 mm
odporúčaná cena: 52,22 €

# 4460 0113
HANSABASICJET STYLE  
Súprava pre vaňové batérie: 
ručná sprcha, sprchová hadica 
1 500 mm, nástenný držiak. 
jednoprúdová, Ø 96 mm
odporúčaná cena: 57,39 €

# 4460 0133
S trojprúdovou sprchou
odporúčaná cena: 73,81 €

HANSA APPviac infoi
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# 4416 0110
HANSAVIVA  
Sada s nástennou tyčou 600 mm 
(skrátiteľná dĺžka), jednoprúdová 
ručná sprcha Ø 95 mm, sprchová 
hadica 1 750 mm, mydelník.
odporúčaná cena: 219,86 €

# 4415 0130
HANSAVIVA Sada s nástennou 
tyčou 900 mm (skrátiteľná dĺžka), 
sprchová hadica 1 750 mm, mydelník, 
trojprúdová ručná sprcha Ø 95 mm.
odporúčaná cena: 251,97 €

# 4415 0110
S jednoprúdovou sprchou
odporúčaná cena: 240,16 €

# 4478 0211
Sada s nástennou tyčou 650 mm; 
jednoprúdová ručná sprcha 
HANSABASICJET Ø 70 mm, 
sprchová hadica 1 500 mm, 
mydelník.
odporúčaná cena: 88,87 €

# 4467 0133
HANSABASICJET  
Sada s nástennou tyčou 920 mm,  
trojprúdová ručná sprcha Ø 95 mm, 
sprchová hadica 1 750 mm,  
mydelník. 
odporúčaná cena: 123,56 €

# 4468 0133
HANSABASICJET 
Súprava pre vaňové batérie: ručná 
sprcha trojprúdová, sprchová hadica 
1 500 mm, nástenný držiak sprchy. 
Ø 95 mm
odporúčaná cena: 69,37 €

# 4468 0113
S jednoprúdovou sprchou 
Ø 95 mm
odporúčaná cena: 56,35 €

# 4468 1113
HANSABASICJET  

Súprava pre vaňové batérie:  
jednoprúdová ručná sprcha, 
sprchová hadica 1 500 mm, 

nástenný držiak sprchy.
Ø 70 mm

odporúčaná cena: 50,91 €

# 4478 0133
Sada s nástennou tyčou 720 mm;  
trojprúdová ručná sprcha 
HANSABASICJET, sprchová hadica 
1 750 mm, mydelník.
odporúčaná cena: 117,04 €
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# 8431 0180
HANSAACTIVEJET DIGITAL  
Komfortná a inteligentná  

jednoprúdová ručná sprcha, 
Bluetooth®, . 

chróm, Ø 120 mm
odporúčaná cena: 294,05 €



RU
ČN

É S
PR

CH
Y H

AN
SA

# 5439 0100
HANSASTILO  

Ručná sprcha  
jednoprúdová.

mosaz
odporúčaná cena: 167,78 €

# 4461 1300
HANSABASICJET  

Ručná sprcha 
jednoprúdová.

Ø 70 mm
odporúčaná cena: 31,45 €

# 4463 0300
HANSABASICJET  

Ručná sprcha trojprúdová. 
Ø 95 mm 

odporúčaná cena: 58,55 €

# 4461 0300
HANSABASICJET  

Ručná sprcha  
jednoprúdová.

Ø 95 mm
odporúčaná cena: 41,20 €

# 4461 0400
max. prietokové 

množstvo 9 l/min.
odporúčaná cena: 51,62 €

# 4462 0500
HANSABASICJET STYLE  

Ručná sprcha  
trojprúdová. 

Ø 96 mm 
odporúčaná cena: 59,46 €

# 4461 0500
HANSABASICJET STYLE  

Ručná sprcha  
jednoproudová. 

Ø 96 mm 
odporúčaná cena: 43,03 €

# 4463 0500
max. prietokové  

množstvo 9 l/min.
odporúčaná cena: 52,22 €

# 4463 0300 33
HANSABASICJET  

Ručná sprcha  
trojprúdová.

čierna matná, Ø 95 mm
odporúčaná cena: 87,16 €

# 4468 0133 33
HANSABASICJET  

Súprava pre vaňové  
batérie, ručná sprcha 

trojprúdová, sprchová 
hadica 1 750 mm,  
nástenný držiak.

čierna matná, Ø 95 mm 
odporúčaná cena: 134,52 €
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Viac modelov hlavových spŕch nájdete na www.hansa.com/sk.

# 4426 0340
HANSAVIVA  
Štvorcová hlavová sprcha pre nástennú montáž,  
s pripojovacou trubkou 357 mm. 
250 x 250 mm
odporúčaná cena: 695,14 €

# 4426 0240
200 x 200 mm
odporúčaná cena: 633,43 €


# 4426 0300
HANSAVIVA  
Kruhová hlavová sprcha pre nástennú montáž, 
s pripojovacou trubkou 357 mm.
Ø 300 mm 
odporúčaná cena: 672,33 €

# 4426 0100
Ø 202 mm
odporúčaná cena: 604,41 €


# 4427 0300
HANSAVIVA  
Kruhová hlavová sprcha  
so stropnou pripojovacou 
trubkou 200 mm. 
Ø 300 mm 
odporúčaná cena: 623,75 €

# 4427 0100
Ø 202 mm
odporúčaná cena: 569,38 €


# 4436 0100
HANSABASIC JET  
Kruhová hlavová sprcha pre nástennú montáž, 
s pripojovacou trubkou 348 mm.
Ø 200 mmm
odporúčaná cena: 245,07 €


# 4437 0100
HANSABASIC JET  
Kruhová hlavová sprcha  
so stropnou pripojovacou 
trubkou 251 mm. 
Ø 200 mm
odporúčaná cena: 231,38 €


# 4437 0200
HANSABASICJET STYLE  
Štvorcová hlavová sprcha  
pre stropnú montáž,  
s pripojovacou  
trubkou 251 mm.
200 x 200 mm
odporúčaná cena: 258,43 €




# 4436 0200
HANSABASICJET STYLE 
Štvorcová hlavová  
sprcha pre nástennú montáž,  
s pripojovacou trubkou 348 mm.
200 x 200 mm
odporúčaná cena: 273,72 €

# 4474 0100
HANSABASICJET STYLE 
Kruhová hlavová sprcha pre stropnú  
montáž, bez pripojovacej trubky.
Ø 200 mm
odporúčaná cena: 140,24 €


# 4474 0200
HANSABASICJET STYLE 

Štvorcová hlavová sprcha  
pre stropnú montáž,  

bez pripojovacej trubky.
200 x 200 mm

odporúčaná cena: 139,80 €
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# 8000 0000 
HANSABLUEBOX základná 
jednotka, podomietkové teleso  
bez preduzatváracích ventilov.
odporúčaná cena: 136,48 €

# 8001 0000 
S preduzatváracími ventilmi
odporúčaná cena: 196,77 €

# 5050 0100
HANSAVARIO  

podomietkové teleso  
pre pákové batérie. 

DN 15, odporúčaná cena: 149,55 €

Viac informácií o podomietkových telesách HANSA nájdete 
v podrobnom cenníku, na webových stránkách HANSA alebo 
u svojho predajcu.

# 4400 0100
HANSAMATRIX 
podomietkové teleso, 
pre sprchové batérie 
s výtokom dopredu. 
odporúčaná cena: 353,88 €

CHCETE MAŤ TERMOSTATICKÚ SPRCHU s komfortým 

podomietkovým telesom, ale neviete, čo všetko k nej 

budete potrebovať? Potom je tu pre vás ponuka 

kompletných setov HANSABLUEBOX. Nemusíte sa báť, 

že na niečo zabudnete, stačí sa rozhodnúť, či má byť 

vaša nová sprcha v duchu filozofie „O“ alebo „X“ a je 

to. HANSABLUEBOX sady obsahujú všetko potrebné 

pre každú sprchu snov.

# 8994 0000
TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ ZOSTAVA  

HANSABLUEBOX (OKRÚHLA)
Hlavová sprcha Ø 202 mm,  

trojprúdová ručná sprcha, podomietkové teleso, 
funkčná jednotka s okrúhlou dekoračnou 

sadou, s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH, 
nástenný držiak sprchy a prípojný oblúk, sprchová 

hadica 1 250 mm.
odporúčaná cena: 1 396,67 €

PODOMIETKOVÉ  
TELESÁ HANSA

HANSABLUEBOX 
SPRCHOVÉ SETY:

KOMPLETNÉ 
TERMOSTATICKÉ SADY
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# 8995 0000
TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ ZOSTAVA  
HANSABLUEBOX (HRANATÁ) 
hlavová sprcha rozmer 200 x 200 mm,  
trojprúdová ručná sprcha, podomietkové teleso,  
funkčná jednotka s hranatou dekoračnou sadou, 
s prepínaním a zatváraním BLUESWITCH,  
nástenný držiak sprchy a prípojný oblúk, 
sprchová hadica 1 250 mm.
odporúčaná cena: 1 542,73€



52

PO
DO

MI
ET

KO
VÉ

 U
MÝ

VA
DO

VÉ
 B

AT
ÉR

IE

 
Podomietkové teleso pre  
sprchové a umývadlové podomietkové pákové batérie. 
odporúčaná cena: 353,88 €

Batérie vhodné k telesu 
HANSAMATRIX 
# 4400 0100  

# 5757 2183
HANSALOFT 
odporúčaná cena: 673,18 €


# 5109 2183
HANSADESIGNO STYLE 
odporúčaná cena: 626,39 €



# 4489 2183
HANSALIGNA 
odporúčaná cena: 627,25 €


# 4490 2173
HANSASTELA 

odporúčaná cena: 519,51 €


# 4488 2183
HANSARONDA
odporúčaná cena: 578,78 €


 
Podomietkové teleso pre  
umývadlové podomietkové pákové batérie. 
odporúčaná cena: 233,77 €

Batérie vhodné k telesu 
HANSAVARIO
# 5786 0200 

# 5109 2183
HANSADESIGNO STYLE 
odporúčaná cena: 626,39 €


# 4490 2173
HANSASTELA 

odporúčaná cena: 519,51 €


 
Podomietkové teleso pre  
umývadlové podomietkové pákové batérie. 
odporúčaná cena: 201,04 €

Batérie vhodné k telesu 
HANSAVARIO
# 5786 0100  

# 0640 2103
HANSALIGNA 
odporúčaná cena: 529,85 €


# 0383 2273
HANSARONDA 

odporúčaná cena: 484,24 €


 # 5793 2171 33
HANSAPUBLIC 
odporúčaná cena: 721,34 € 
(# 5793 2171 – chróm za 463,30 €)

# 5794 2171
HANSAPUBLIC 

odporúčaná cena: 454,70 €


 # 5795 2171 33 
HANSAPUBLIC
odporúčaná cena: 801,20 €  
(# 5795 2171 – chróm za 521,01 €)

# 5796 2171
HANSAPUBLIC

odporúčaná cena: 521,01 €


CHCETE PODOMIETKOVÚ UMÝVADLOVÚ BATÉRIU, 
INŠTALOVANÚ DO STENY? Dokonale napárovať 
vodovodné batérie s patričným podomietkovým 
telesom zvládne úplne každý. Stačí sa pozrieť na 
obrázky nižšie, vybrať si dizajn a funkcie, ktoré vám 
vyhovujú a potom už len objednáte podomietkové 
teleso spoločne s príslušnou batériou. A je to — 
V spoločnosti HANSA sa neustále staráme,  
aby ste sa vy starať nemuseli.

AKO KOMBINOVAŤ  
PODOMIETKOVÉ 
TELESÁ A ÚMÝVADLOVÉ 
BATÉRIE?  

— NO PREDSA ĽAHKO



# 0446 0100
Nástenný prípojný oblúk  
a držiak pre ručné sprchy HANSA. 
DN 15, G 1/2’’
odporúčaná cena: 122,62 €

# 5991 4162
HANSAFIT Bidetta  
ručná sprcha. 
odporúčaná cena: 49,38 €
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ČO VŠETKO POTREBUJETE, 
AK CHCETE MAŤ NA SVOJEJ 
TOALETE SPRŠKU HANSABIDETTA?

HANSA 
BIDETTA

maximálna  
hygiena 
minimálna 
námaha

Cena celkom vrátane podomietkového telesa: 404,26 €

POZOR ! Po použití 
spršky Bidetta 
nezabudnite  
vždy uzavrieť  

ovládaciu páku.

# 5066 9983
HANSAPINTO ovládací páka 

Nadomítkový díl podomítkové 
sprchové pákové baterie bez přepínání,  

pro kompletaci s podomítkovým 
tělesem HANSAVARIO # 5051 0100. 

odporúčaná cena: 61,44 €

# 4412 0300
HANSAVIVA 

Sprchová hadica 1 750 mm. 
odporúčaná cena: 38,71 €

# 5051 0100
HANSAVARIO  

Podomietkové teleso  
pre pákové batérie. 

DN 15, odporúčaná cena: 132,12 €
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# 4424 0100
Nástenný držiak sprchy HANSAVIVA.
odporúčaná cena: 50,09 €



# 0442 0100
Nástenný prípojný oblúk. 
DN 15, G 1/2’’
odporúčaná cena: 90,75 €



# 5157 0172
Nástenný prípojný  

oblúk, s integrovaným uzatváraním,  
pre kombináciu s HANSAMATRIX,  

(aj ako rohový ventil).
DN 15, G 1/2’’ 

odporúčaná cena: 243,41 €



# 4425 0100
Nástenný  
prípojný oblúk,  
so spätnoj klapkou.
DN 15, G 1/2’’
odporúčaná cena: 75,09 €



# 5157 0173
Nástenný prípojný  

oblúk, s integrovaným uzatváraním  
(aj ako rohový ventil). 

DN 15, G 1/2’’
odporúč. cena: 243,46 €



# 5118 0170 33
Nástenný  

prípojný oblúk,  
tiež pre kombináciu  

s HANSAMATRIX. 
DN 15, G 1/2’’, matná čierná 

odporúčaná cena: 239,76 €

# 5118 0170
chróm 

odporúčaná cena: 112,57 €



# 5252 0100
Nástenný prípojný oblúk. 
DN 15, G 1/2’’
odporúčaná cena: 61,25 €



# 5118 0173
Nástenný  

prípojný oblúk. 
DN 15, G 1/2’’

odp. cena: 112,57 €

# 5412 0500
Sprchová hadica 1 600 mm,  
ochrana proti prekrúteniu.

pripojenie G 1/2 x G 1/2’’
odporúčaná cena: 57,76 €



# 4445 0100
Pevný nástenný  

držiak sprchy. 
odporúčaná  
cena: 9,69 €



# 0440 0100
HANSAJET prívalová sprcha, max. 50 l/min,  
o 50 ° otočný guľový kĺb.
šírka: 95 mm, vyloženie: 125 mm, DN 15, G1/2’’ 
odporúčaná cena: 591,03 €



# 4444 0173
Pevný nástenný držiak sprchy. 

odporúčaná cena: 161,94 €



# 4444 0183
HANSALIVING  

Pevný nástenný držiak sprchy. 
odporúčaná cena: 153,87 €



# 4444 0100
Pevný nástenný držiak sprchy, tiež 
pre kombináciiu s HANSAMATRIX.

odporúčaná cena: 161,75 €



# 0442 0200
Nástenný prípojný oblúk. 
DN 15, G 1/2’’
odporúčaná cena: 86,18 €



# 0446 0100
Nástenný prípojný oblúk  
a držiak pre ručné sprchy HANSA. 
DN 15, G 1/2’’
odporúčaná cena: 122,62 €



# 0439 0100
HANSAJET prívalová sprcha, max. 70 l/min, 
o 50 ° otočný guľový kĺb.
šírka: 150 mm, vyloženie: 165 mm, DN 20, G 3/4’’  
odporúčaná cena: 998,92 €



HANSA – PERFEKTNÁ  
PRE ZDRAVOTNÍCKY  
A OŠETROVATEĽSKÝ SEKTOR
Svet sa pripravuje na starnúcu populáciu, zvyšujúcu sa strednú dĺžku 

života a z toho vyplývajúce nové modely viacgeneračného života. 

To má za následok rastúce očakávania a požiadavky na profesionálne 

riešenia vodovodných batérií. Na základe našich po desiatky rokov 

nadobudnutých skúseností v sektore a výsledných odborných 

poznatkov spĺňame očakávania, že funkčné potreby budú zladené 

s dodržiavaním zákonných predpisov. Na tento účel sme vyvinuli rad 

vysoko špecializovaných, spoľahlivých a odstupňovaných riešení pre celý 

systém zdravotnej starostlivosti. Pre profesionálne a poloprofesionálne 

prostredie ako aj pre každodenné používanie doma.

PRE ZDRAVIE  
A STAROSTLIVOSŤ
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# 4601 2206
HANSACARE  
Umývadlová páková batéria 
s odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 240,69 €

# 4602 2206
Bez odpadovej súpravy.
odporúčaná cena: 243,54 €

# 4628 2206
HANSACARE  
Umývadlová páková batéria s funkčnou sprškou 
Bidetta, bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 317,98 €

# 0153 6283
HANSACLINICA  
Umývadlová páková batéria 
s otočným ramenom. 
odporúčaná cena: 426,92 €

# 0871 7100
HANSACARE  
Vaňová a sprchová termostatická batéria s ochranou 
proti obareniu THERMO COOL. 
odporúčaná cena: 379,06 €

# 0870 7100
HANSACARE  

Sprchová termostatická  
batéria s ochranou proti 
obareniu THERMO COOL. 

odporúčaná cena: 303,25 €

# 4615 2206
HANSACARE  

Umývadlová páková batéria 
s otočným ramenom, 

bez odpadovej súpravy. 
odporúčaná cena: 264,90 €

# 4610 2206
HANSACARE  

Drezová páková batéria s otočným 
ramenom, bez odpadovej súpravy. 

odporúčaná cena: 245,57 €
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PRE DOBRÚ POHODU TÝCH,  
KTORÍ JU NAJVIAC POTREBUJÚ
Nový termostat HANSACLINICA v sebe ukrýva všetky naše skúsenosti 

z vývoja a výroby špeciálnych vodovodných batérií. PRE VYŠŠIU 

HYGIENU disponujú bezdotykové batérie vyššou mierou ochrany pred 

kontamináciou a to trojnásobne utesnenou ružicou, excentrickým výtokom 

a laminárnym prúdom pre menšiu tvorbu aerosolu. Ponúkajú jednoduchú 

tepelnú dezinfekciu podľa DVGW W551 a sú odolné proti neoprávnenej 

manipulácii. PRE VYŠŠIU MIERU BEZPEČNOSTI sú vybavené termostatickou 

reguláciou teploty, ergonomickým ovládaním a jasným označením teplej 

a studenej vody. Pred obarením chráni bezpečnostná poistka 38 °C 

a dvojplášťová konštrukcia s funkciou THERMO COOL. Armatúry vedú vodu 

bez použitia niklu.

# 5152 2286
HANSAPOLO XL 

Umývadlová  
páková batéria 

so strmeňovou pákou 
a odpadovou súpravou. 

odporúčaná cena: 195,96 €
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# 4501 2183
HANSACLINICA  

Umývadlová batéria 
s dlhou pákou 

a odpadovou súpravou.
 odporúčaná cena: 261,85 €

# 4502 2183
Bez odpadovej súpravy.
 odporúčaná cena: 240,69 €

# 4501 2186
HANSACLINICA  

Umývadlová batéria 
s dlhou strmeňovou pákou 

a odpadovou súpravou. 
odporúčaná cena: 261,85 €

# 4502 2186
Bez odpadovej súpravy
odporúčaná cena: 240,69 €

# 0153 6283
HANSACLINICA  
Umývadlová páková batéria s otočným ramenom  
a dlhou strmeňovou pákou, pre nástennú montáž. 
odporúčaná cena: 426,92 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 0886 6202
HANSACLINICA  
Umývadlová bezdotyková  
termostatická nástenná batéria  
s ochranou proti obareniu, tepelnou  
dezinfekciou, THERMO COOL a nastavením 
parametrov cez Bluetooth®. 
batériová prevádzka 6 V, vyloženie 300 mm
odporúčaná cena: 1 029,97 €

# 0886 6201
batériová prevádzka 6 V, vyloženie 200 mm 
odporúčaná cena: 1 029,97 €

Viac informácií a ďaľšie varianty nástenných batérií HANSACLINICA nájdete na webových stránkach HANSA.com.

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 0567 2119
HANSAMEDIPRO  

Umývadlová bezdotyková batéria, 
so zmiešavačom teploty, s nastavením 

parametrov cez  Bluetooth®  
a hygienickým preplachovaním,  

bez odpadovej súpravy.
vyloženie 117 mm,  

batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 863,39 €

# 0567 2129
sieťové napájanie 230/12 V
odporúčaná cena: 863,39 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 0568 2119
HANSAMEDIPRO XL  

Bezdotyková batéria s vysokým  
výtokom, so zmiešavačom teploty, 

nastavením parametrov cez Bluetooth® 
a hygienickým preplachovaním,  

bez odpadovej súpravy.
vyloženie 136 mm,  

batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 1 050,06 €

# 0568 2129
sieťové napájanie 230/12 V 

odporúčaná cena: 1 050,06 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 0886 6200
HANSACLINICA  
Bezdotyková sprchová elektronická termostatická  
batéria s ochranou proti obareniu, tepelnou  
dezinfekciou, THERMO COOL a nastavením  
parametrov cez Bluetooth®. 
batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 989,49 €

# 0880 5202
HANSACLINICA  
Umývadlová termostatická  
batéria s ochranou proti  
obareniu a dlhou pákou,  
THERMO COOL. 
odporúčaná cena: 508,19 €

# 0880 6202
Bez páky, s otočným ovladačom.
odporúčaná cena: 484,00 €

# 0880 6200
HANSACLINICA  

Sprchová termostatická batéria  
s ochranou proti obareniu, THERMO COOL. 

odporúčaná cena: 363,90 €

# 8862 9085
Vaňová a sprchová termostatická 
batéria s prepínaním BLUESWITCH, 
pre kompletizáciu s podomietkovým 
telesom HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
odporúčaná cena: 781,40 €

# 8861 9085
Sprchová batéria.
odporúčaná cena: 774,25 €
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NOVÝ KONCEPT 
        A VÄČŠIE MOŽNOSTI
Armatúry HANSAPUBLIC spĺňajú najvyššie 

dizajnové nároky a vyznačujú sa svojou 

ľahkou ovládateľnosťou. Vynikajú aj v oblasti 

úspory vody. Nástenná armatúra riadená 

chytrou infračervenou elektronikou nechá 

vodu tiecť len vtedy, keď je to skutočne 

potrebné. Ale tu nejde iba o bezdotykovú 

# 5794 2171
HANSAPUBLIC  

Umývadlová páková podomietková  
batéria, pre kompletizáciu s podomietkovým 

telesom HANSAVARIO # 5786 0100. 
vyloženie: 225 mm (možno skrátiť) 

odporúčaná cena: 454,70 € 
# 5796 2171

vyloženie: 300 mm (možno skrátiť) 
odporúčaná cena: 521,01 €

# 5793 2171
HANSAPUBLIC  
Umývadlová páková podomietková  
batéria, pre kompletizáciu s podomietkovým  
telesom HANSAVARIO # 5786 0100. 
vyloženie: 225 mm (možno skrátiť) 
odporúčaná cena: 463,30 € 
# 5795 2171
vyloženie: 300 mm (možno skrátiť) 
odporúčaná cena: 521,01 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 5096 8101
HANSANOVA STYLE  
Umývadlová nástenná batéria  
s pevným výtokovým ramenom a pripojením 
pre studenú alebo zmiešanú vodu. 
vyloženie: 186 mm (možno skrátiť) 
odporúčaná cena: 232,07 € 
# 5086 8101
vyloženie: 107 mm (možno skrátiť) 
odporúčaná cena: 202,66 €

HANSAPUBLIC:  
Prvá voľba pre 
verejný sektor

# 5793 2171 33
HANSAPUBLIC  

Umývadlová páková podomietková batéria,  
pre kompletizáciu s podomietkovým  

telesom HANSAVARIO # 5786 0100. 
vyloženie: 225 mm (možno skrátiť), čierna matná 

odporúčaná cena: 721,34 € 

# 5795 2171 33
vyloženie: 300 mm (možno skrátiť) 
odporúčaná cena: 801,20 €

# 0088 0019
HANSAELECTRA  

Umývadlová bezdotyková nástenná batéria  
s pevným výtokovým ramenom a pripojením pre 

studenú alebo zmiešanú vodu. 
vyloženie: 225 mm, batériová prevádzka 3V 

odporúčaná cena: 705,50 € 

# 0087 0019
vyloženie: 175 mm, batériová prevádzka 3V 

odporúčaná cena: 611,04 €

HANSA 
PUBLIC
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VEREJNÝCH PRIESTOROV
HANSA armatúry pre verejný sektor sú 

hygienické, užívateľsky pohodlné a ekonomické. 

Nie každá elektronická armatúra sa hodí všade. 

Požiadavky na dizajn a funkcie sú totiž 

individuálne a HANSA preto ponúka riešenia, 

ktoré ich zohľadňujú všetky.

# 8181 2109 
HANSAELECTRA  
Nadomietková časť podomietkovej umývadlovej 
bezdotykovej batérie, so zmiešavačom teploty 
a nastavením parametrov cez Bluetooth®, pre 
kompletizáciu s podomietkovým telesom # 8001 0000.
vyloženie: 170 mm, batériová prevádzka 3 V 
externá riadiaca jednotka, svetelná indikácia funkcií 
odporúčaná cena: 1 124,59 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 8090 9001
HANSAELECTRA  
Sprchová bezdotyková termostatická batéria 
s nastavením parametrov cez Bluetooth®, pre 
kompletizáciu s podomietkovým telesom  # 8001 0000. 
signálne svetlo, sieťové napájanie 230/12 V 
odporúčaná cena: 1 201,69 €

# 8191 9009
HANSAELECTRA  
Nadomietková časť podomietkovej sprchovej  
batérie, s nastavením parametrov cez Bluetooth®, pre  
kompletizáciu s podomietkovým telesom # 8001 0000. 
ext. riadiaca jednotka, svetelná indikácia funkcií,  
batériová prevádzka 3 V 
odporúčaná cena: 1 377,05 €

# 5093 8101 33
HANSANOVA STYLE  

Umývadlová batéria,  
pripojenie pre studenú vodu,  

pre kompletizáciu s bezpečnostným 
termostatom # 6341 0020,  

(k dispozícii sú aj ďalšie farebné varianty: 
chróm a brúsená oceľ). 

vyloženie: 94 mm 
odporúčaná cena: 273,90 €

# 6443 2219
HANSAELECTRA  

Umývadlová bezdotyková batéria so zmiešavačom 
teploty a nastavením parametrov cez Bluetooth®. 

batériová prevádzka 6 V 
odporúčaná cena: 721,27 €

# 6443 2009
sieťové napájanie 230/12 V

odporúčaná cena: 721,27 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA

# 0944 0179
HANSAELECTRA  

Urinalový bezdotykový splachovač, s nastavením 
parametrov cez Bluetooth®, pre kompletizáciu 

s podomietkovým telesom # 0945 0170. 
batériová prevádzka 6 V 

odporúčaná cena: 473,68 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA
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# 5220 2207
HANSAVANTIS STYLE  

Drezová batéria  
s otočným ramenom.

vyloženie: 164 mm  
odporúčaná cena: 436,36 €

# 5248 2277
HANSAVANTIS STYLE  
Drezová batéria  
s otočným ramenom. 
vyloženie: 201 mm  
odporúčaná cena: 279,01 €

# 4518 2283
HANSAPINTO  
Drezová batéria s otočným ramenom 
a vyťahovacou dvojprúdovou sprchou. 
vyloženie: 201 mm  
odporúčaná cena: 437,74 €

# 5528 2203
HANSALIGNA  

Drezová batéria  
s otočným ramenom.

vyloženie: 189 mm 
odporúčaná cena: 431,52 €

# 0920 2203
HANSATWIST  

Drezová batéria  
s otočným ramenom. 

vyloženie: 193 mm 
odporúčaná cena: 443,39 €

# 5491 2283
HANSARONDA  

Drezová batéria s otočným  
ramenom a vyťahovacou 

dvojprúdovou sprchou.
vyloženie: 221 mm 

odporúčaná cena: 462,44 €

# 5491 2273
HANSARONDA  

Drezová batéria s otočným  
ramenom a vyťahovacou sprchou.

vyloženie: 217 mm  
odporúčaná cena: 448,97 €

# 4513 2283
HANSAPINTO 

Drezová batéria  
s otočným ramenom. 

vyloženie: 213 mm 
odporúčaná cena: 352,16 €

# 5148 2293
HANSAPOLO  
Drezová batéria  
s otočným ramenom.
vyloženie: 216 mm  
odporúčaná cena: 151,74 €

# 5156 2293
HANSAPOLO  

Drezová batéria  
s otočným ramenom.

vyloženie: 203 mm 
odporúčaná cena: 357,61 €

# 5270 2293
HANSAPOLO  

Drezová batéria  
s otočným ramenom.

vyloženie: 221 mm 
odporúčaná cena: 175,34 €

# 4508 2293
HANSAPINTO  
Drezová batéria  
s otočným ramenom. 
vyloženie: 213 mm 
odporúčaná cena: 234,65 €

KUCHYŇA  
JE SRDCOM  

DOMOVA
A HANSA TO  
DOBRE VIE!
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# 0338 2273
HANSARONDA  

Drezová batéria s otočným  
ramenom a vyťahovacou sprchou.

vyloženie: 217 mm 
odporúčaná cena: 394,55 €

# 4610 2206
HANSACARE  

Drezová batéria s otočným ramenom  
a dľhou pákou. 
vyloženie: 214 mm 

odporúčaná cena: 245,57 €

# 0920 2203 33
HANSATWIST  

Drezová batéria  
s otočným ramenom.

vyloženie: 193 mm, čierna matná 
odporúčaná cena: 593,18 €

NOVINKA

# 0914 2283 33
HANSATWIST  

Drezová batéria  
s otočným ramenom. 

vyloženie: 199 mm, čierna matná 
odporúčaná cena: 489,62 €

NOVINKA

# 5162 2193
HANSAPOLO  

Drezová nástenná batéria  
s otočným ramenom, 

THERMO COOL. 
vyloženie: 200 mm 

odporúčaná cena: 190,19 €

# 0334 2273
HANSARONDA  

Drezová batéria s otočným  
ramenom a vyťahovacou sprchou.

vyloženie: 200 mm
odporúčaná cena: 381,01 €

# 5136 2283
HANSADESIGNO STYLE  

Drezová páková  
batéria s vyťahovacou  

ručnou sprškou.
odporúčaná cena: 633,63 €

# 6528 2203
HANSAFIT  

Drezová páková batéria s vysokým  
pružným výtokom (2 prúdy). 

odporúčaná cena: 686,62 €

# 6525 2213
HANSAFIT Hybrid  

Drezová páková aj bezdotyková 
batéria s vysokým pružným 

výtokom (2 prúdy). 
odporúčaná cena: 1 290,03 €

# 4952 2203
HANSAPRIMO  

Drezová batéria s otočným  
ramenom a vyťahovacou sprchou.

vyloženie: 213 mm 
odporúčaná cena: 375,47 €

# 6523 2213
HANSAFIT Hybrid

Drezová páková  
aj bezdotyková batéria.
odporúčaná cena: 1 001,62 €

# 5101 2283
HANSADESIGNO STYLE  

Drezová páková batéria. 
odporúčaná cena: 569,64 €

BEZDOTYKOVÁ 
ARMATÚRA
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Vaše ÁNO

úsporám vody a energie 

Stiahnite si aplikáciu na ovládanie 
armatúr i programov HANSA 
priamo do mobilu.

HANSA APPHANSA APPA

Viac informácií o HANSAUNITA  
nájdete na strane 45.

Dizajn unikátnych armatúr HANSA uznáva 
aj odborná verejnosť. Jasným dôkazom sú 
ich mnohé ocenenie.

telefon: +420 286 854 892
email: hansa.cesko@hansa.com
technická podpora:  
servis.reklamace@hansa.com

Hansa Česko s. r. o.
Mladoboleslavská 968
197 00 Praha 9 - Kbely
www.hansa.com

# 5814 9203
HANSAUNITA  
Sprchový termostatický systém, 
trojprúdová ručná sprcha, okrúhla 
hlavová sprcha Ø 200 mm, 
hadica 1 250 mm.
odporúčaná cena: 923 €

# 5814 9113
S hranatou hlavovou sprchou 
200 x 200 mm.
odporúčaná cena: 923 €

NOVINKA


