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*Management Science 2018 – Overcoming Salience Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, Fleisch, Lalive, Staake (2016)
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Servisné témy

Vytvorte si s nami váš vlastný sortiment: 
HANSASERVICEplus

Vytlačte si vašu pečiatku: s individuálnym stvárnením. 

O Corporate Identity hovorí každý, avšak ešte stále 

nedorazila do všetkých kúpeľní. Stvárnite si vaše 

armatúry Hansa tak, aby sa hodili k vašej firme a k vašej 

osobnosti. Či už trváte na uvedení názvu či mena alebo 

iných materiáloch, s HANSASERVICEplus urobíte vašu 

armatúru HANSA súčasťou vašej prezentácie. Pôsobivé! 

Priznajte svoju pravú tvár: s individuálnymi povrchmi. 

Kúpeľňa je vždy výrazom štýlu a vkusu. Nie vždy pri tom 

rady armatúr hovoria rovnakým jazykom ako človek. 

HANSASERVICEplus je ideálnym sprostredkovateľom 

takejto komunikácie: Stvárnite si vašu kúpeľňu vo vašich 

farbách. Zvoľte si nezvyčajné povrchové úpravy pre vaše 

armatúry. Ukážte, kto ste. Priznajte svoju pravú tvár. 

Aprekvapte vašich hostí …

Servisné témy

Návod na ošetrovanie a údržbu 
produktov HANSA

Moderné sanitárne armatúry sa dnes vyrábajú z rôznych 

materiálov tak, aby mohli byť splnené požiadavky našich 

zákazníkov z hľadiska dizajnu a funkcie. Aby sa dosiahla 

dlhá životnosť a potešenie z funkcie produktu a vylúčilo sa 

poškodenie a reklamácia, musia sa ako pri používaní, tak aj 

pri pravidelnom čistení dodržiavať stanovené podmienky 

a brať do úvahy znášanlivosť materiálov a čistiacich 

 prostriedkov.

1.  Plánovanie čistenia v oblasti verejného 
komerčného využívania

Spektrum verejných komerčných objektov siaha príkladne 

od nemocníc a zariadení pre potravinársky priemysel cez 

športoviská až po hotely a reštaurácie, pričom adekvátne 

sanitárne čistenie je veľmi rozdielne v závislosti od spôsobu 

usadzovania nečistôt a tvorby vápenatých usadenín. 

Plánovanie čistenia je predpokladom pre voľbu vhodných 

prostriedkov a postupov čistenia. Pri ňom by mali byť 

prinajmenšom zohľadnené nasledujúce okolnosti: 

–  miesto použitia, 

–  frekvencia a druh čistenia (základné alebo udržiavacie 

čistenie), 

–  druh inštalovaných produktov (základné materiály 

a materiály povrchových plôch), 

–  celkový stav inštalovaných produktov.

2.  Povrchové plochy sanitárnych armatúr
Najčastejšie používaná povrchová plocha sanitárnej 

armatúry je chrómovaná alebo niklovaná povrchová plocha 

úl d DIN EN 248 Ok h ží jú ď lši

3.  Čistiace prostriedky na sanitárne armatúry
Nenahraditeľnou zložkou čistiacich prostriedkov na 

odstránenie vápenatých usadenín sú kyseliny. Pri 

 ošetrovaní armatúr treba zásadne dodržiavať nasledujúce 

odporúčania: 

–  Používajte len prostriedky, na ktorých je výslovne uvede-

né, že sú vhodné pre danú oblasť použitia.

–  Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú 

kyselinu soľnú, kyselinu mravčiu alebo kyselinu 

octovú, pretože tieto prostriedky môžu spôsobiť závažné 

 poškodenia.

–  Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlórové 

bielidlá (ako napr. Savo).

–  Taktiež čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu 

 fosforečnú sú použiteľné len v obmedzenej miere.

–  Použitie abrazívne pôsobiacich pomocných čistiacich 

prípravkov a prostriedkov, ako sú čistiace prášky, abrazív-

ne hubky a utierky z mikrovlákien, je nutné vylúčiť, 

pretože môžu vyvolať poškodenie (poškrabanie).

–  Miešanie čistiacich prostriedkov zásadne nie je povolené

Odporúčame HANSASHINE
Náš čistiaci prostriedok na armatúry a umývadlá Minacor 

má perfektné zloženie na jemnú starostlivosť o tieto 

výrobky. 

Prehľad piktogramov

Zdravie

Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu. 
Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.

‹ 0,3 % Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovania.

Bezpečnosť

Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.

THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.

 Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717 

 Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717 

Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Komfort

Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.

Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícii v rozličných dĺžkach/vám poskytujú
viac slobody pri plánovaní a stvárnení.

Classic Spray Cascade Spray

Technika

Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.

Napájanie z batérie – armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumuláto-
rom.

Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov 
sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku.

Vetranie v potrubnom systéme – konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na 
hygienické vypúšťanie výtokov.

Prevzdušňovač potrubia – na požadované zabezpečenie armatúry.

H A NS A 3S: Systém pre bezpečnú a rýchlu montáž.

Armatúra pre studenú vodu alebo predohriatu vodu iba s jedným prívodom.

Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA.

Popis, názov a značka Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. 
Jej použitie je povolené pre spoločnosť Hansa Armaturen GmbH. 
Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti a príslušných vlastníkov.

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

00790000 22,55 520

00868101 148,62 295

00870019 427,57 52

00880019 493,35 52

008921160050 108,32 295

00918101 171,56 294

00938101 171,56 294

00968101 154,55 295

01042183 210,65 204

01042186 238,80 466

01063283 246,68 210

01082183 207,86 204

01082186 225,49 466

01082283 207,86 205

01092183 227,05 203

0109218300006 227,05 204

01092186 245,11 466

01092283 227,05 203

01102283 239,38 206

01111183 254,43 206

01121183 334,64 536

01131183 295,74 205

01131186 297,81 467

01142283 292,33 536

01152283 427,87 537

01162283 186,23 207

01182183 265,57 206

01182186 304,70 467

01612106 205,84 453

01622193 190,11 455

01622195 190,11 451

01622196 190,11 453

01632103 179,53 456

01642103 163,71 456

01662196 283,76 454

01662295 291,62 452

01662296 291,62 454

01670176 251,85 471

01670183 213,83 214

01692176 385,52 469

01692183 309,40 210

01692276 430,63 469

01692283 347,52 210

01712192 221,97 455

01742183 283,56 211

01772183 407,71 213

01772583 457,72 214

01849183 144,96 508

01859183 77,72 508

01880076 54,49 465

01880083 34,03 465

01883583 28,15 369

01948176 290,38 468

01948183 290,81 209

01948276 379,73 469

01948283 329,03 209
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Prehľad piktogramov

Zdravie

Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu.  
Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.

‹ 0,3 % Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovania.

Bezpečnosť

Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.

THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.

Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717

Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717

Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Komfort

Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.

Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícii v rozličných dĺžkach/vám poskytujú
viac slobody pri plánovaní a stvárnení.

Classic Spray Cascade Spray

Pulsating Spray Regular Refreshing Spray

Intense Spray Rain Spray

Massage Spray/Pulsating Spray Sensitive Spray

Active Spray

Technika

Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.

Napájanie z batérie – armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumuláto-
rom.

Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov 
sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku.

Vetranie v potrubnom systéme – konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na 
hygienické vypúšťanie výtokov.

Prevzdušňovač potrubia – na požadované zabezpečenie armatúry.

H A NS A 3S: Systém pre bezpečnú a rýchlu montáž.

Armatúra pre studenú vodu alebo predohriatu vodu iba s jedným prívodom.

Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA.

Popis, názov a značka Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.  
Jej použitie je povolené pre spoločnosť Hansa Armaturen GmbH.  
Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti a príslušných vlastníkov.



Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. 13

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

00790000 22,55 520

00868101 148,62 295

00870019 427,57 52

00880019 493,35 52

008921160050 108,32 295

00918101 171,56 294

00938101 171,56 294

00968101 154,55 295

01042183 210,65 204

01042186 238,80 466

01063283 246,68 210

01082183 207,86 204

01082186 225,49 466

01082283 207,86 205

01092183 227,05 203

0109218300006 227,05 204

01092186 245,11 466

01092283 227,05 203

01102283 239,38 206

01111183 254,43 206

01121183 334,64 536

01131183 295,74 205

01131186 297,81 467

01142283 292,33 536

01152283 427,87 537

01162283 186,23 207

01182183 265,57 206

01182186 304,70 467

01192183 287,99 205

01192186 328,36 467

01211183 382,55 537

01262183 262,74 207

01321183 254,30 207

01361183 543,03 538

01382283 480,05 537

01392183 666,62 538

01526283 284,52 476

01526286 284,52 476

01536283 298,73 475

01536286 298,73 476

01546283 312,97 475

01546286 312,97 475

01612103 200,77 455

01612105 205,84 451

01612106 205,84 453

01622193 190,11 455

01622195 190,11 451

01622196 190,11 453

01632103 179,53 456

01642103 163,71 456

01662196 283,76 454

01662295 291,62 452

01662296 291,62 454

01670176 251,85 471

01670183 213,83 214

01692176 385,52 469

01692183 309,40 210

01692276 430,63 469

01692283 347,52 210

01712192 221,97 455

01742183 283,56 211

01772183 407,71 213

01772583 457,72 214

01849183 144,96 508

01859183 77,72 508

01880076 54,49 465

01880083 34,03 465

01883583 28,15 369

01948176 290,38 468

01948183 290,81 209

01948276 379,73 469

01948283 329,03 209

01949283 345,79 209

01968176 287,15 468

01968183 286,99 208

01968276 322,41 468

01968283 325,15 208

01969283 342,61 208

01970200 56,07 398

01982001 105,50 457

02200100 60,68 349

02210100 80,09 349

02250100 129,56 348

02260100 148,62 348

02288101 58,21 346

02288102 102,86 346

02288183 83,50 346

02288202 102,86 345

Číselný register Čí
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/202114

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

02289134 49,69 347

02289135 49,69 347

02289172 102,52 345

02440005 31,48 450

02450006 31,48 450

02460002 31,48 450

02532203 288,11 459

02542202 337,28 458

02552203 316,04 459

02552205 321,54 458

02552206 321,54 458

02562202 353,02 459

02572203 313,36 461

02572205 337,28 460

02572206 337,28 460

02582202 369,17 460

02682000 110,19 461

02692000 116,12 461

02702000 120,29 461

02720200 57,87 462

02850100 319,62 344

02879135 189,98 344

02879172 239,40 344

02950100 193,56 347

03012173 426,57 190

03032273 400,44 189

03063273 285,46 191

03082273 240,21 188

03092273 247,98 188

03131173 319,92 189

03342273 266,61 533

03382273 276,09 534

03402473 883,81 198

03402483 845,35 198

03419473 511,70 199

03419483 489,43 198

03422073 2.138,29 192

03670173 263,89 200

03742173 347,08 191

03832273 338,85 190

04050100 95,19 430

04050200 72,04 430

04099140 85,29 361

04110200 21,29 420

04120200 46,91 430

04120273 45,08 431

04120373 41,83 431

04120400 29,30 430

04120473 35,69 431

04120500 31,81 430

04120573 40,00 431

04180100 820,62 412

04180240 493,99 416

04180300 820,58 412

04180340 581,78 417

04190100 791,03 412

04190240 467,40 417

04190300 791,06 413

04190340 517,74 417

04280100 144,48 361

04390100 698,99 414

04400100 413,57 413

04420100 63,50 424

04420200 60,30 424

04430100 19,31 427

04460100 85,80 423

04480100 169,00 404

04550200 215,28 403

04780200 104,49 402

04790200 109,97 402

04800100 11,55 429

04860100 287,93 413

05160100 265,07 356

05170100 297,23 356

05180100 24,02 357

05199000 80,25 107

05280100 192,58 503

05672019 538,81 40

05672029 538,81 39

05672119 604,15 42

05672129 604,15 41

05682019 669,44 41

05682029 669,44 40

05682119 734,77 43

05682129 734,77 42

05822172 164,31 193

059821000050 168,11 503

059921000050 209,60 503

06032203 429,29 143

06063203 306,66 144

06072203 271,32 143

06082203 257,79 142

06092103 271,32 141

06092203 271,41 141

06131103 309,71 142

06142209 545,05 33
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Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. 15

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

09031183 208,39 222

09052283 148,69 221

09052285 148,69 221

09063283 177,59 223

09063285 177,59 224

09092183 161,53 219

09092185 161,53 219

09092283 161,53 220

09092285 161,53 220

09121183 249,54 542

09131183 191,92 222

09142283 214,19 541

0914228333 349,13 90

09142285 214,19 542

09202203 316,17 540

0920220333 422,98 90

09202205 316,17 540

09221103 344,67 541

09302203 190,59 222

09302205 190,59 223

09440179 331,46 63

09440189 331,46 63

09450170 186,32 64

09469179 394,42 64

09479279 394,42 64

09542203 301,79 217

09542205 301,79 217

09552203 287,36 218

0955220333 357,89 81

09552205 287,36 218

09670183 161,53 228

0967018333 295,92 85

09670185 161,53 228

09692193 192,76 543

09692195 192,76 543

09742183 198,60 224

0974218333 354,04 83

09742185 198,60 224

40509073 433,33 364

40509083 433,33 364

40529073 252,78 367

40529083 219,92 367

40549173 315,26 365

40549183 315,26 365

40559173 160,51 367

40559183 160,51 368

40569073 535,95 362

40569083 535,95 362

06152219 468,14 33

0615221933 551,09 34

06289105 97,82 345

06402103 377,82 144

06439473 473,06 153

06439493 499,58 153

06442473 858,49 152

06442493 869,03 152

06462083 2.094,31 145

06659105 280,13 342

06670103 298,65 154

06742103 380,26 145

06822102 176,51 146

07442203 1.065,92 72

07452203 1.469,70 71

07462283 1.534,26 71

07620100 25,14 50

0764010033 76,03 82

07732201 529,74 91

07742201 813,37 38

08050290 983,83 340

08220100 898,14 509

08240202 699,94 485

08240282 724,02 485

08302201 386,92 457

08302281 456,57 457

08340302 736,06 485

08382202 1.074,61 486

08382212 776,43 486

08382292 857,50 486

08385202 1.074,61 487

08385292 857,50 487

08609175 170,77 342

08619175 355,06 509

08629175 347,17 510

08707100 212,20 484

08717100 265,25 484

08805202 355,60 478

08806200 254,64 479

08806202 338,68 478

08866200 692,39 68

08866201 720,71 53

08866202 720,71 53

09012283 175,73 218

09012285 175,73 219

09022283 154,72 220

0902228333 265,32 82

09022285 154,72 221
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/202116

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

40579073 705,07 362

40579083 705,07 363

40589073 716,55 363

40589083 716,55 363

44000100 247,63 313

44010100 357,95 313

44020100 495,58 313

44030100 619,04 314

44040100 87,67 314

44050000 135,96 315

44050100 41,32 315

44120200 30,97 429

44120300 27,09 429

44120400 25,38 429

44130100 140,03 405

44140100 125,83 405

44150110 168,05 404

44150130 176,31 404

44160110 153,85 405

44170110 60,22 398

44170210 72,70 398

44180200 543,43 385

44190200 567,81 385

44240100 35,05 428

44250000 34,33 424

44250100 52,54 424

44260100 422,93 414

44260240 443,24 415

44260300 470,46 414

44260340 486,42 416

44270100 398,42 415

44270240 398,42 416

44270300 436,47 415

44270340 436,51 416

44350100 452,50 387

44350130 482,07 386

4435013033 875,09 86

44350230 533,47 386

44360100 174,75 418

4436010033 281,21 84

44360200 195,18 418

44370100 164,99 418

44370200 184,28 419

44380200 292,88 388

44380300 327,11 388

44390200 292,88 388

44410100 246,70 403

44420100 519,28 403

44430100 381,51 397

44430170 396,65 397

44440100 113,18 427

44440163 107,67 426

44440173 113,31 427

44440183 107,67 426

44440193 107,67 426

44440200 107,67 426

44450100 6,78 238

44460200 14,03 432

44460300 12,62 237

44460500 12,12 432

44509583 346,45 135

44519583 396,81 127

44529583 467,90 109

44539583 467,90 100

44549583 390,22 154

44559583 446,95 145

44569573 341,06 169

44569583 390,22 184

44579573 391,02 161

44579583 446,95 178

44589583 357,49 200

44599583 409,51 192

44600113 40,92 399

44600133 52,63 399

44610300 29,38 395

44610400 36,81 395

44610500 30,69 394

44620500 42,40 394

44630300 41,75 395

4463030033 62,15 87

44630500 36,54 394

44640300 57,70 420

44640310 60,99 420

44670113 82,69 409

44670133 88,10 409

4467013333 187,25 87

44680113 40,18 400

44680133 49,47 237

4468013333 95,92 84

44681113 36,30 400

44700300 65,59 408

44710300 59,40 408

44730100 6,78 432

44740100 100,00 419

44740200 99,69 419

44770111 74,61 406
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Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. 17

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

46042273 100,90 285

46062273 91,43 285

46073203 103,71 286

46082273 110,37 556

46092273 126,14 556

46102206 171,84 483

46112103 109,55 286

46120103 93,82 287

46152206 185,36 483

46169103 61,30 287

46179103 52,06 288

46282206 222,50 482

46520090 403,34 303

46530090 355,32 303

48080121 313,07 380

48080131 320,63 380

48102131 374,63 381

48130121 256,42 384

48130131 251,67 384

48150171 234,01 387

48372131 415,80 383

49000000 349,14 302

49010000 322,99 302

49202203 267,21 550

49221103 277,43 550

49372203 114,90 264

49381103 184,41 265

49402203 112,53 265

49422203 104,51 265

49433203 154,31 267

49442103 159,20 267

4944210300003 209,74 267

49450103 139,69 270

49462203 133,02 266

49482203 139,35 550

4948220300676 174,55 551

49491103 211,51 551

49502203 282,50 552

49512203 167,72 268

49522203 262,73 552

49542203 254,42 263

49552203 246,36 263

49562203 126,18 264

4956220300676 161,00 264

49571103 171,15 266

49759003 60,29 229

49759005 60,29 230

49769003 69,63 225

44770131 83,12 407

44780113 75,74 410

44780133 83,46 410

44780211 63,37 408

44780213 64,90 409

44780233 76,97 410

44790111 81,59 407

44790131 87,51 407

44800000 92,76 314

44810000 100,76 357

44820000 100,76 357

44882183 405,00 190

44892183 447,28 144

44902173 370,45 160

44902183 414,68 176

45012183 183,23 473

45012186 183,23 473

45012283 141,88 254

45022183 168,42 474

45022186 168,42 474

45022283 130,52 254

45042283 127,70 254

45052283 173,09 256

45062283 116,33 255

45073283 150,38 256

45082293 167,32 548

45092283 208,56 253

45102283 219,92 253

45112183 173,09 257

45120163 124,57 260

45120183 154,39 260

45132283 251,11 548

45142283 313,57 548

45152283 173,09 255

45169183 63,73 257

45179183 54,62 261

45182283 312,14 549

45202293 239,50 549

45341183 170,26 255

45372283 216,51 257

45381193 232,94 549

45510080 497,09 301

45520080 450,94 301

45530080 662,59 301

45692183 117,40 260

46012206 168,42 481

46022206 170,42 481

46022286 175,43 482
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/202118

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

49769005 69,63 225

49779003 52,57 229

49779005 52,57 229

49979003 63,73 268

49989003 54,57 271

49999003 46,99 270

50000900 98,08 341

50010900 107,28 341

50412201 551,91 113

50422201 306,96 113

50432101 447,38 114

50462071 1.103,78 114

50500100 104,65 341

50510100 92,45 341

50609193 61,30 279

50619193 52,06 283

50629993 44,40 283

50669983 43,81 261

50679003 73,48 108

50679903 80,98 108

50709903 44,70 287

50719003 90,06 99

50868101 141,81 292

5086810133 201,17 89

50918101 183,33 291

5091810133 197,96 88

50938101 183,33 289

5093810133 191,66 88

5093810184 256,76 290

5093810196 293,31 290

50968101 162,39 293

5096810133 215,25 89

51012283 398,60 529

51021183 488,71 529

51032283 398,60 121

51032293 314,62 118

51052183 707,95 125

51072281 1.056,14 38

51092183 438,31 125

51129172 336,19 342

51162180 170,71 128

51180163 73,35 422

51180170 78,77 423

5118017033 167,77 84

51180173 78,77 423

51180180 73,35 422

51180183 73,35 422

51180193 73,35 422

51211183 488,62 121

51342201 518,14 122

51362283 443,38 530

51372283 550,41 531

51382283 504,53 530

51402193 125,01 275

51402293 114,37 275

5140229300676 114,37 276

51412293 108,20 276

51422293 102,01 276

51433293 139,11 278

51442193 142,18 278

514421930067 142,18 278

51450163 105,12 282

51450193 108,20 282

514501930067 108,20 282

51462293 179,28 277

51482293 108,20 554

5148229300676 108,20 554

51492283 370,15 121

51492293 289,70 118

51502293 129,81 274

5150229300676 129,81 274

51522286 139,73 275

51522293 117,48 274

51531193 160,74 277

51542293 208,66 273

51552293 221,04 273

51562293 255,00 553

51570162 175,18 425

51570163 175,18 425

51570172 170,32 425

51570173 170,36 426

51570183 175,18 425

51591193 182,39 555

51602293 285,94 553

51612193 133,01 555

51622193 135,62 556

51682281 960,15 38

51692283 654,38 124

51692293 501,52 119

51702201 470,87 125

51712283 386,49 123

51722283 351,18 123

51733283 361,87 126

51792201 470,63 30

51792221 543,08 30

51832283 381,94 122
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Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. 19

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

52682207 169,90 246

52702293 125,03 554

53010300 1.645,07 353

53020300 1.761,36 353

53030300 789,96 355

53040300 818,26 355

53060200 352,20 360

53060300 422,52 360

53070300 953,28 354

53080300 981,60 354

53122063 885,82 134

53122083 885,82 133

53249440 174,20 360

53259063 507,39 134

53259083 507,39 134

53272083 2.490,55 127

53280100 538,81 340

53549420 245,32 169

53549470 236,36 359

54120200 47,51 428

54120300 37,53 428

54120400 38,90 428

54120500 40,42 428

54390100 117,40 391

54912273 314,16 532

54912283 323,59 533

55191133 333,48 534

55231103 380,99 533

55262203 305,34 187

55282203 307,70 531

55302203 368,18 140

55342203 302,48 187

55352203 349,77 140

5609210178 938,52 93

57082201 248,01 175

57082273 235,21 159

57092201 270,61 175

57092273 244,04 158

57102201 388,06 176

57102273 367,51 160

57112273 301,69 532

57122209 545,05 35

57122279 426,30 34

57131101 334,10 176

57142201 282,34 174

57142273 232,26 158

57152201 297,72 174

57152273 246,94 158

51832293 292,81 118

51852183 505,01 127

51860183 417,24 135

51882283 370,58 123

51882293 280,35 119

51892283 420,43 120

5189228334 665,09 120

51911183 426,40 124

51922283 390,62 120

51932201 298,77 31

51932211 369,09 31

51942201 814,90 32

51942211 885,22 32

51983283 420,43 126

51990200 31,60 420

52202207 305,34 544

52221107 322,60 544

52372273 196,85 243

52372277 153,34 243

52381177 203,55 245

52392293 148,36 279

52402273 141,03 244

52402277 141,03 243

52422273 134,07 244

52422277 134,07 244

52433273 162,05 247

52433277 162,05 247

52442173 180,47 248

52442177 180,47 248

52450173 149,64 251

52450177 149,64 251

52461173 177,66 245

52461177 177,66 245

52472277 418,73 242

52482273 195,24 545

52482277 195,24 545

52491173 233,19 546

52491177 233,19 546

52502100 220,10 503

52520100 42,86 423

52532103 252,19 547

52532107 252,19 547

52542287 286,53 241

52552287 272,42 241

52562273 203,51 242

52562277 156,68 242

52662293 139,11 555

52682203 169,90 246
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/202120

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

57162219 468,14 36

57162279 396,91 35

57182273 244,04 159

57192273 235,21 159

57240000 214,60 162

57241000 214,60 162

57252073 2.234,42 161

57281000 214,60 169

57302173 823,21 167

57302411 813,46 182

57302421 778,06 181

57302473 823,21 167

57319173 490,98 168

57319411 500,51 182

57319412 490,69 182

57319473 490,98 167

57482209 645,35 29

57492219 568,44 29

57522203 360,71 96

57532203 260,47 97

57542203 280,77 97

57552203 380,96 96

57562103 450,80 97

57572183 471,06 98

57583203 426,90 98

57639583 390,22 109

57649583 445,93 100

57652100 155,38 100

5765210033 273,47 84

57670101 279,17 183

57670173 252,83 169

57692103 496,20 96

57702103 385,85 99

57710173 320,48 108

57742101 374,53 178

57742173 338,11 160

57752473 929,36 106

57752483 888,95 106

57762073 2.195,81 99

57772103 380,96 98

57799473 558,28 107

57799483 558,28 106

57822100 189,54 179

57832171 341,87 177

57852171 341,87 177

57860100 140,68 340

57932171 324,19 297

5793217133 504,75 89

57942171 318,17 298

57952171 364,57 298

5795217133 560,64 90

57962171 364,57 299

58080101 254,68 438

58080201 291,31 462

58099103 810,59 379

58099113 940,49 379

58101201 359,71 462

58102101 320,55 438

58130001 187,04 439

58130101 189,29 439

58149103 600,41 382

581491130067 650,12 383

58150071 177,94 442

58150171 182,63 441

5815017133 312,75 85

58152171 187,54 442

58162171 234,13 441

5816217133 380,68 82

58280100 146,06 60

58300100 146,06 60

58372101 284,19 439

58410101 438,39 437

58429103 1.386,64 378

58442101 528,85 437

5863017182 367,39 436

5863017184 367,39 436

5863017282 509,11 67

5863017284 509,11 67

5864217182 454,08 435

5864217184 454,08 435

5864217282 619,19 67

5864217284 619,19 66

5865017182 1.102,14 377

5865017184 1.102,14 377

5865017282 1.454,80 66

5865017284 1.454,80 65

59902034 28,70 521

59904501 260,41 514

59904601 65,96 512

59904983 98,16 508

59905576 37,46 349

59905577 82,90 349

59910417 177,47 470

59910419 177,47 470

59910424 69,83 348

59910648 42,73 61
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Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. 21

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

59913578 20,14 522

59913586 31,87 371

59913589 79,78 511

59913590 124,47 507

59913591 209,38 507

59913592 209,38 507

59913650 65,62 368

59913678 32,24 371

59913761 54,25 369

59913823 79,78 516

59913824 37,13 384

59913827 23,35 371

59913828 28,70 369

59913831 28,70 369

59913840 28,70 370

59913871 215,43 516

59913910 34,75 370

59913911 38,30 370

59913914 41,01 514

59913948 455,39 509

59913949 53,46 514

59913953 54,25 513

59913988 36,05 50

59914017 48,00 364

59914059 31,20 364

59914114 48,37 505

59914129 30,41 513

59914169 105,64 480

59914182 69,96 504

59914183 48,37 505

59914184 66,50 504

59914185 54,83 504

59914186 24,77 505

59914191 51,71 504

59914192 51,71 504

59914417 20,59 371

59914579 14,99 43

59914629 28,57 370

59914712 20,42 371

63202350 114,51 520

63302350 192,88 520

63410020 221,28 51

64152200 1.318,58 378

64390100 37,58 427

64402219 290,19 45

64412009 457,65 44

64412219 403,39 44

64421109 564,06 47

59911183 177,47 470

59911330 79,78 487

59911380 177,47 470

59911431 105,79 512

59911437 87,63 512

59911438 195,39 510

59911525 177,47 515

59911527 276,09 515

59911653 83,08 344

59911670 24,96 517

59911777 48,00 515

59912160 51,96 505

59912163 106,17 506

59912169 12,62 506

59912235 66,74 506

59912324 42,69 512

59912386 38,68 510

59912387 201,94 513

59912443 64,86 517

59912459 265,06 508

59912483 46,62 462

59912589 106,17 508

59912754 92,48 506

59912791 65,03 514

59912794 60,66 510

59912843 195,39 514

59912853 45,99 511

59913051 48,95 513

59913075 42,69 513

59913081 50,08 507

59913086 35,46 510

59913136 60,66 507

59913158 85,00 517

59913189 108,81 505

59913190 85,00 506

59913271 39,44 368

59913272 17,83 368

59913311 164,93 515

59913323 47,41 514

59913332 47,41 365

59913335 17,83 366

59913412 39,44 61

59913414 47,41 61

59913415 47,41 61

59913416 56,09 519

59913417 85,00 61

59913463 259,37 515

59913577 18,98 522
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/202122

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

64421119 626,04 47

64421129 641,09 48

64432009 504,70 45

64432029 576,42 46

64432219 504,70 46

64442219 506,84 50

64442229 476,68 49

64452201 601,29 54

64462201 603,42 54

64490100 88,23 50

64490900 82,30 51

64912019 496,36 48

64912219 438,12 49

64990100 98,85 43

65072203 249,98 235

65073203 462,33 39

65092203 185,03 234

65132101 293,21 236

65140101 232,65 236

65159101 758,50 237

65162101 853,44 236

65232213 714,23 73

65242213 801,95 74

65252213 919,89 74

65262213 1.034,92 75

65282203 489,61 76

65292203 702,87 75

65412009 332,79 37

65412079 293,96 36

65412219 279,68 37

66360000 27,08 140

66370000 26,30 143

66380100 24,22 51

66390200 30,62 52

69509101 128,02 350

80000000 97,32 327

80010000 140,31 327

80609093 195,30 280

80619093 132,45 284

80623093 256,58 280

80802100 580,99 54

80802110 611,58 55

80802120 642,14 55

80812101 733,88 56

80812111 764,45 56

80812121 795,03 57

80909001 840,88 68

80919001 840,88 69

81109563 320,31 137

81109593 320,31 136

81113563 490,75 130

81113593 490,75 129

81119563 372,86 129

81119593 380,69 128

81129573 493,81 334

81129583 543,44 334

81139552 626,56 111

81139562 651,11 110

8113956233 839,66 86

81139572 716,56 111

81143552 823,87 105

81143562 848,39 103

81143572 933,67 104

81149552 635,99 105

81149562 660,60 103

8114956233 850,49 83

81149572 726,97 104

81802100 625,69 57

81802110 645,06 58

81802120 691,53 58

81812101 774,09 59

81812111 806,33 59

81812121 838,56 60

81843083 302,14 212

81849083 227,79 211

81859046 176,37 471

81859083 157,50 214

81909001 886,93 69

81919001 886,93 70

82603077 266,61 249

82609073 216,40 249

82609077 216,40 248

82619073 150,36 252

82619077 150,36 251

83843573 402,88 194

83843583 402,88 193

83849573 321,07 194

83849583 321,07 193

83853503 467,17 148

83853513 467,17 147

83859503 353,49 148

83859513 353,49 147

83869573 214,44 201

83869583 214,44 201

83879503 256,37 155

83879513 256,37 155
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Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. 23

Obj.č. Cena € Strana Obj.č. Cena € Strana

8985908333 259,40 85

89859085 157,38 231

89903003 243,08 269

89909003 187,45 268

89919003 124,63 271

89940000 977,31 304

89950000 1.079,51 304

84310100 70,47 390

84310180 209,68 65

84310200 82,21 391

84330100 82,21 390

84330200 93,93 390

84370110 193,78 401

84370130 205,52 401

84370210 211,38 402

84370230 223,16 401

84380113 108,66 396

84380133 120,40 396

84380213 120,40 397

84380233 132,12 396

85269183 195,72 258

85279183 127,70 261

85283083 240,57 258

87603003 491,65 101

87609003 375,41 101

87629003 286,23 109

87723003 491,65 102

87729003 375,41 102

87739003 286,23 110

87843041 405,48 181

87843051 405,48 180

87843073 420,42 163

87843173 420,42 163

87849041 322,07 180

87849051 322,07 179

87849073 332,23 162

87849173 332,23 163

87859041 214,77 185

87859051 214,77 185

87859073 220,49 170

87859173 220,49 170

88609045 422,90 335

88609085 500,69 480

88619045 542,70 215

88619085 541,78 479

88623045 712,89 213

88629045 548,70 212

88629085 546,78 479

88669501 469,22 335

89843083 270,90 226

89843085 270,90 227

89849083 216,65 225

8984908333 329,47 83

89849085 216,65 226

89859083 157,38 230
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SMART HANSA

Jednoduché ovládanie:
 
 Vyšší komfort:
Ekologické:
 Zvýšená hygiena:

Jednoduchá elektroinštalácia:

Jednoduchá konfigurácia:

Jednoduché ovládanie:

Precízna prevádzka:
Štýlové dizajny:
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SMART

teploty
SMAR HANSA

HANSA

SMART

HANSA

nie je potrebný elektrikár 

Health & Care

Sprcha
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FLEXIBILNÝ:
HANSACLINICA HANSAELECTRA HANSAMEDIPRO

EFEKTÍVNY:
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29Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

SMART 

SMART KÚPEĽŇA

HANSALOFT Bezdotykové batérie

 HANSALOFT 57482209 Chróm € 645,35
EAN 4057304014178Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 143 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSALOFT 57492219 Chróm € 568,44
EAN 4057304014185Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 143 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSADESIGNO STYLE Bezdotykové batérie

 HANSADESIGNO STYLE 51792221 Chróm € 543,08
EAN 4057304006593Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Napájací zdroj
• Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 138 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSADESIGNO 51792201 Chróm € 470,63
EAN 4057304006586Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 138 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSADESIGNO STYLE 51932211 Chróm € 369,09
EAN 4057304006579Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S – inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom 

tvorený jednotlivými a presne smerovaný-
mi lúčmi vody

•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 
aplikácie (cez  Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu |  (G3/8)

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSADESIGNO STYLE 51932201 Chróm € 298,77
EAN 4057304006548Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom 

tvorený jednotlivými a presne smerovaný-
mi lúčmi vody

•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 
aplikácie (cez  Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu |  (G3/8)

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020
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 HANSADESIGNO STYLE 51942211 Chróm € 885,22
EAN 4057304006623Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 164 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

 HANSADESIGNO STYLE 51942201 Chróm € 814,90
EAN 4057304006616Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
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 HANSALIGNA Bezdotykové batérie

 HANSALIGNA 06142209 Chróm € 545,05
EAN 4057304014161Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSALIGNA 06152219 Chróm € 468,14
EAN 4057304014093Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSALIGNA 0615221933 Čierna matná € 551,09
EAN 4057304015700

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

 HANSASTELA Bezdotykové batérie

 HANSASTELA 57122279 Chróm € 426,30
EAN 4057304015526

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V
• Vyloženie: 105 mm
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 HANSASTELA 57122209 Chróm € 545,05
EAN 4057304014062

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57122279

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 126 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSASTELA 57162279 Chróm € 396,91
EAN 4057304015519

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Pevné výtokové rameno
• Vyloženie: 105 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSASTELA 57162219 Chróm € 468,14
EAN 4057304014109

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57162279

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 126 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAFIT Umývadlové batérie

 HANSAFIT 65412079 Chróm € 293,96
EAN 4057304015649

Dostupné od: 01-06-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/ Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Bez sieťového zdroja  | Bez odtokovej garnitúry  | Bez 

otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
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 HANSAFIT 65412009 Chróm € 332,79
EAN 4057304014154Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSAFIT 65412219 Chróm € 279,68
EAN 4057304014147Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Batéria bola užívateľsky testovaná spoloč-

nosťou GGT s výsledkom "dobrý"
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

CSTB: 322-M1-20/1 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 85 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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  ALESSI SENSE by  HANSA 07742201 Chróm/Biela € 813,37
EAN 4015470030415Umývadlová batéria |

Tiptronic/Bidetta/Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, 

CR 2450 3 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
• Vyloženie: 118 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Výkyvný 
aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s 
(4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)

• Pracovné napätie: 6 V

 HANSADESIGNO STYLE 51072281 Chróm € 1.056,14
EAN 4057304006418Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Bidetta/Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Externá riadiaca jednotka
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

 HANSADESIGNO STYLE 51682281 Chróm € 960,15
EAN 4057304006340Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta/ 
Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Externá riadiaca jednotka
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V
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 HANSAFIT 65073203 Chróm € 462,33
EAN 4015474277618Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta/ 
Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Externá riadiaca jednotka

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 98 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

 HANSAMEDIPRO Umývadlové batérie

 HANSAMEDIPRO 05672029 Chróm € 538,81
EAN 4057304004988Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 117 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100; Bezpečnostný termostat, 63410020
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SMART

 HANSAMEDIPRO 05672019 Chróm € 538,81
EAN 4057304005046Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSAMEDIPRO XL 05682029 Chróm € 669,44
EAN 4057304005008Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 136 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020; Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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SMART 

 HANSAMEDIPRO XL 05682019 Chróm € 669,44
EAN 4057304005022Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 136 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSAMEDIPRO 05672129 Chróm € 604,15
EAN 4057304004995Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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SMART

 HANSAMEDIPRO 05672119 Chróm € 604,15
EAN 4057304005039Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAMEDIPRO XL 05682129 Chróm € 734,77
EAN 4057304005015Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 136 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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 HANSAMEDIPRO XL 05682119 Chróm € 734,77
EAN 4057304005053Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 136 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSA 64990100 € 98,85
EAN 4015474273320Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové 
armatúry  HANSA, možné pripojiť až 5 od-
berných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70

 HANSA 59914579 € 14,99
EAN 4057304009679Predlžovací / pripojovací kábel,  

2-pólový, pripojovací kábel 10 m
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SMART

 HANSAELECTRA Umývadlové batérie

 HANSAELECTRA 64412009 Chróm € 457,65
EAN 4057304014055Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Možnosť prestavenia na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

CSTB: 322-M1-20/1 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 96 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSAELECTRA 64412219 Chróm € 403,39
EAN 4057304014079Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Možnosť prestavenia na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

CSTB: 322-M1-20/1 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 96 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V
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SMART 

 HANSAELECTRA 64402219 Chróm € 290,19
EAN 4057304014116Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 
vodu |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 96 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSAELECTRA 64432009 Chróm € 504,70
EAN 4057304009389Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Samostatný transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Možnosť prestavenia na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 15 ACC LY 337 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Bez sieťového zdroja  | Bez odtokovej garnitúry  | Bez 

otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
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SMART

 HANSAELECTRA 64432029 Chróm € 576,42
EAN 4057304016004

Dostupné od: 01-09-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Možnosť prestavenia na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez sieťového zdroja  | Bez odtokovej garnitúry  | Bez 

otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

Aerátor s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSAELECTRA 64432219 Chróm € 504,70
EAN 4057304008610Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 15 ACC LY 337 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 112 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
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SMART 

 HANSAELECTRA 64421109 Chróm € 564,06
EAN 4057304008634Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Pre beztlakové ohrievače 
vody/ Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Bez sieťového zdroja  | Bez odtokovej garnitúry  | Bez 
otvoru na tiahlo

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

Aerátor s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85

 HANSAELECTRA 64421119 Chróm € 626,04
EAN 4057304014963Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Samostatný transformá-
tor/Pre beztlakové ohrievače vody/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Mazivo bez obsahu silikonu
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie):  

24 h (off/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

Aerátor s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 12 V
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SMART

 HANSAELECTRA 64421129 Chróm € 641,09
EAN 4057304016011

Dostupné od: 01-09-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformá-
tor/Pre beztlakové ohrievače vody/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Napájací zdroj
• Bez sieťového zdroja  | Bez odtokovej garnitúry  | Bez 

otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s ochranou proti krádeži

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSAELECTRA 64912019 Chróm € 496,36
EAN 4057304014130Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 115 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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SMART 

 HANSAELECTRA 64912219 Chróm € 438,12
EAN 4057304014123Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 115 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAELECTRA 64442229 Chróm € 476,68
EAN 4057304015052Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

 HANSAELECTRA 64442219 Chróm € 506,84
EAN 4057304015069Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 170 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSA 59913988 Chróm € 36,05
EAN 4015474270893Tlačný uzáver odpadu 

Uzatvárateľná odpadová súprava pre 
G 1 1/4 
Pre štandardné umývadlo 
Tlačítkové ovládanie (Push/Push) 
Bez tiahla

 HANSA 07620100 Chróm € 25,14
EAN 4057304013263Tlačný uzáver odpadu

 HANSA 64490100 € 88,23
EAN 4015474273313Smart príslušenstvo

•  Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bez-
dotykové batérie  HANSA. Vstupné napätie 
100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 
12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m  
 s konektorom
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• Pracovné napätie: 9 V

• Počet pripojených zariadení: 5 • Pracovné napätie: 12 V

• Rukoväť regulátora teploty vody
• (G3/8)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek

• Medené pripojovacie trubičky | (G3/8)

50

50

32
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 HANSAELECTRA 64490900 € 82,30
EAN 4057304008795Smart príslušenstvo

•  Zdroj napájania 
550 mA vhodný pre bezdotykové batérie 
 HANSA, so senzorom podporujúcim 
 Bluetooth® pripojenie 
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz 
Výstupné napätie 9 VDC (SELV) 
Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70

 HANSA 64990100 € 98,85
EAN 4015474273320Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové 
armatúry  HANSA, možné pripojiť až 5 od-
berných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70

 HANSAMINIMAT Poistný termostat

 HANSAMINIMAT 63410020 Chróm € 221,28
EAN 4015474275270Ostatné produkty |

Termostatická
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200

 HANSAMINIMAT 66380100 Chróm € 24,22
EAN 4015474277977Ostatné príslušenstvo

•  T-kus
Dodávka teplej vody: max. +90°C
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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 HANSAMINIMAT 66390200 Chróm € 30,62
EAN 4015474277984Ostatné príslušenstvo

•  T-kus
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSAELECTRA Umývadlové nástenné batérie

 HANSAELECTRA 00870019 Chróm € 427,57
EAN 4057304015885

Dostupné od: 01-11-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 
vodu | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 175 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom 
vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s ochranou proti 
krádeži

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 3 V

 HANSAELECTRA 00880019 Chróm € 493,35
EAN 4057304015892

Dostupné od: 01-11-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 
vodu | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 225 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom 
vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s ochranou proti 
krádeži

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 3 V
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HANSACLINICA Nástenné termostatické batérie

 HANSACLINICA 08866201 Chróm € 720,71
EAN 4057304014437

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/ 
Batériová prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 186 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Odnímateľné výtokové rameno
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSACLINICA 08866202 Chróm € 720,71
EAN 4057304014444

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/ 
Batériová prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 286 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Odnímateľné výtokové rameno
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSAELECTRA Špeciálne nástenné termostaty

 HANSAELECTRA 64462201 Chróm € 603,42
EAN 4015474277182Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
• Presostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s
• Vyloženie: 150 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAELECTRA 64452201 Chróm € 601,29
EAN 4015474273498Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
• Presostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s

• Vyloženie: 250 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 6 V

Nástenné podomietkové batérie ( HANSABLUEBOX)

SMART KÚPEĽŇA

 HANSAELECTRA 80802100 Chróm € 580,99
EAN 4057304008498Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO | 

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAELECTRA 80802110 Chróm € 611,58
EAN 4057304008504Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO | 

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

SMART KÚPEĽŇA

 HANSAELECTRA 80802120 Chróm € 642,14
EAN 4057304008511Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO | 

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAELECTRA 80812111 Chróm € 764,45
EAN 4057304008535Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

SMART KÚPEĽŇA

 HANSAELECTRA 80812101 Chróm € 733,88
EAN 4057304008528Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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SMART 

 HANSAELECTRA 80812121 Chróm € 795,03
EAN 4057304008542Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

SMART KÚPEĽŇA

 HANSAELECTRA 81802100 Chróm € 625,69
EAN 4057304004780Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO | 

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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SMART

 HANSAELECTRA 81802110 Chróm € 645,06
EAN 4057304004803Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO | 

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

SMART KÚPEĽŇA

 HANSAELECTRA 81802120 Chróm € 691,53
EAN 4057304004810Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO | 

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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SMART 

 HANSAELECTRA 81812101 Chróm € 774,09
EAN 4057304004827Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

SMART KÚPEĽŇA

 HANSAELECTRA 81812111 Chróm € 806,33
EAN 4057304004841Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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SMART

 HANSAELECTRA 81812121 Chróm € 838,56
EAN 4057304004858Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):  

od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSA 58280100 € 146,06
EAN 4015474110786Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové ba-
térie  HANSA; Vstupné napätie 100-240 V / 
50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A 
(SELV) značka CE, trieda ochrany 2. Pripoje-
nie pomocou pružinových svoriek.Balenie 
obsahuje: plastové puzdro, inštalačnú 
krabičku 60 mm s krytom, pripojovací 
kábel 7,0 m s konektorom

SMART KÚPEĽŇA

 HANSA 58300100 € 146,06
EAN 4015474111059Smart príslušenstvo

•  Napájacia jednotka pre inštaláciu do roz-
vádzača pre bezdotykové batérie  HANSA; 
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz; 
Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV); 
značka CE, značka cUL, trieda ochrany 1; 
pripojenie pomocou pružinovej spony; 
plastové puzdro; montáž na nosnú lištu 
DIN EN 50022; pripojovací kábel 10 m s 
konektorom

 HANSA 64490100 € 88,23
EAN 4015474273313Smart príslušenstvo

•  Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bez-
dotykové batérie  HANSA. Vstupné napätie 
100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 
12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m s 
konektorom
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• Počet pripojených zariadení: 5 • Pracovné napätie: 12 V50
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SMART 

 HANSA 64990100 € 98,85
EAN 4015474273320Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové 
armatúry  HANSA, možné pripojiť až 5 od-
berných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70

 HANSA 59913412 € 39,44
EAN 4015474207714

59910648 € 42,73
EAN 4015474845794

SMART KÚPEĽŇA

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový,
dĺžka 1 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový,
dĺžka 1,5 m

59913414 € 47,41
EAN 4015474207738

59913415 € 47,41
EAN 4015474207745

59913417 € 85,00
EAN 4015474207769

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový,
dĺžka 2 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový,
dĺžka 2,5 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový,
dĺžka 7 m

 HANSA 59914579 € 14,99
EAN 4057304009679Predlžovací / pripojovací kábel,  

2-pólový,
pripojovací kábel 10 m
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• Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4)

• Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4)
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SMART

 HANSA 59913988 Chróm € 36,05
EAN 4015474270893Tlačný uzáver odpadu 

Uzatvárateľná odpadová súprava pre 
G 1 1/4 
Pre štandardné umývadlo 
Tlačítkové ovládanie (Push/Push) 
Bez tiahla

SMART KÚPEĽŇA

 HANSA 07620100 Chróm € 25,14
EAN 4057304013263Tlačný uzáver odpadu
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SMART 

Pisoár

 HANSAELECTRA 09440179 Chróm € 331,46
EAN 4057304014017Urinálový splachovač |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 33.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie):  

24 h (off/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)

• Vyloženie: 81 mm
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAELECTRA 09440189 Chróm € 331,46
EAN 4057304014024Urinálový splachovač |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 34.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Priame pripojenie | Vnútorný závit | Uzatvárací ventil 
(y) |  (G3/4)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez pripojovacích etážiek
• Automatický oplach (spláchnutie):  

24 h (off/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)

• Vyloženie: 81 mm
• Pracovné napätie: 6 V
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• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Štvorcová rozeta

• Automatický oplach (spláchnutie):  
24 h (off/1–120 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Štvorcová rozeta
• Automatický oplach (spláchnutie):  

24 h (off/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)
• Pracovné napätie: 6 V

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil 
(y) | (G1/2)

• Filter, filtre na nečistoty

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna 
krabica a krycia objímka
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 HANSAELECTRA 09469179 Chróm € 394,42
EAN 4057304014031Urinálový splachovač |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor/ Bluetooth® |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Urinálový splachovač 09450170 € 186,32
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85

 HANSAELECTRA 09479279 Chróm € 394,42
EAN 4057304014048Urinálový splachovač |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka/ Bluetooth® |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Urinálový splachovač 09450170 € 186,32

 HANSAELECTRA 09450170 € 186,32
EAN 4015474277373Urinálový splachovač |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 58 - 88 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 26.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

SMART KÚPEĽŇA

SM
AR

T K
ÚP

EĽ
ŇA



• (G1/2) • Svetelná indikácia funkcií
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SMART SPRCHA

 HANSAACTIVEJET DIGITAL

 HANSAACTIVEJET DIGITAL 84310180 Chróm/Svetlo sivá € 209,68
EAN 4057304015618

Dostupné od: 01-04-2021

Ručná sprcha |
Self-powered/ Bluetooth®
•  Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody 

a energie v reálnom čase
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/
min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

NOVINKA

 HANSAEMOTION Wellfit sprchové systémy

 HANSAEMOTION WELLFIT 5865017284 Chróm/Sivá € 1.454,80
EAN 4057304007859Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Hlavová sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 401 mm
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSAEMOTION WELLFIT 5865017282 Chróm/Biela € 1.454,80
EAN 4057304007842Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Hlavová sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAEMOTION Wellfit

 HANSAEMOTION WELLFIT 5864217284 Chróm/Sivá € 619,19
EAN 4057304008764Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSAEMOTION WELLFIT 5864217282 Chróm/Biela € 619,19
EAN 4057304008771Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAEMOTION WELLFIT 5863017284 Chróm/Sivá € 509,11
EAN 4057304008740Sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAEMOTION WELLFIT 5863017282 Chróm/Biela € 509,11
EAN 4057304008757Sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSACLINICA Bezdotyková termostatická batéria

 HANSACLINICA 08866200 Chróm € 692,39
EAN 4057304014420

Dostupné od: 04-05-2021

Sprchová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min  

(1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA Sprchové podomietkové termostaty ( HANSABLUEBOX)

 HANSAELECTRA 80909001 Chróm € 840,88
EAN 4057304008559Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Bezdotyková/Termostatická/ 
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAELECTRA 81909001 Chróm € 886,93
EAN 4057304004865Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Termostatická/Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAELECTRA 80919001 Chróm € 840,88
EAN 4057304008566Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/Ter-
mostatická/Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
•  Tento výrobok je k dispozícii aj so 

špeciálnym nastavením. Možno napríklad 
prednastaviť maximálnu dobu pre sprcho-
vanie. Pre viac informácií kontaktujte naše 
zastúpenie.

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAELECTRA 81919001 Chróm € 886,93
EAN 4057304004889Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/ 
Termostatická/Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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SMART KUCHYŇA

ALESSI SWAN by HANSA

 ALESSI SWAN by  HANSA 07452203 Chróm € 1.469,70
EAN 4057304005541Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Samostatné elektronické tlačidlo
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Batéria: CR 2450 3 V
• Vyloženie: 181 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

110° (85° / 60°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
60 s (4-120 s)

• Pracovné napätie: 12 V

 ALESSI SWAN by  HANSA 07462283 Chróm € 1.534,26
EAN 4057304005558Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (2 montážne otvory), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Tlačidlo
• Samostatné elektronické tlačidlo
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Batéria: CR 2450 3 V
• Vyloženie: 181 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V
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 ALESSI SWAN by  HANSA 07442203 Chróm € 1.065,92
EAN 4057304005534Drezová batéria |

Dve ovládacie páky |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 181 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 
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 HANSAFIT Kuchynské batérie

 HANSAFIT 65232213 Chróm € 714,23
EAN 4015474273443Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 
(10/40/60/120/180 s)

• Pracovné napätie: 5 V
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 HANSAFIT 65242213 Chróm € 801,95
EAN 4015474273450Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor/Ven-
til pre umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj

• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 
(10/40/60/120/180 s)

• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvá-
rací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo 
práčkyMechanický uzatvárací ventil pre pripojenie 
umývačky riadu alebo práčky

• Pracovné napätie: 5 V

 HANSAFIT Semipro kuchynské batérie

 HANSAFIT 65252213 Chróm € 919,89
EAN 4057304004513Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 

(10/40/60/120/180 s)
• Pracovné napätie: 5 V
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 HANSAFIT 65262213 Chróm € 1.034,92
EAN 4057304004544Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor/Ven-
til pre umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 200 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
120° (80° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 

(10/40/60/120/180 s)
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 5 V

 HANSAFIT 65292203 Chróm € 702,87
EAN 4057304004605Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/Ba-
tériová prevádzka/Ventil pre umývačku 
riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSAFIT 65282203 Chróm € 489,61
EAN 4057304004599Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
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BLACK MATT EDITION

Umývadlové batérie

 HANSALIGNA 0615221933 Čierna matná € 551,09
EAN 4057304015700

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

 HANSATWIST 0955220333 Čierna matná € 357,89
EAN 4057304015809

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033
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• Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4)
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 HANSATWIST XL 0902228333 Čierna matná € 265,32
EAN 4057304014338

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

 HANSA 0764010033 Čierna matná € 76,03
EAN 4057304014994

Dostupné od: 01-07-2021

Vypúšťací ventil pre umývadlo

NOVINKA

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAMICRA 5816217133 Čierna matná € 380,68
EAN 4057304015731

Dostupné od: 01-07-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Eco regulácia prietoku vody

NOVINKA

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/IIOB | CSTB: 322-M1-20/1

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 159 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSATWIST 0974218333 Čierna matná € 354,04
EAN 4057304014345

Dostupné od: 01-07-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

NOVINKA

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSATWIST 8984908333 Čierna matná € 329,47
EAN 4057304015816

Dostupné od: 01-07-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ 
Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALIVING 8114956233 Čierna matná € 850,49
EAN 4057304015847

Dostupné od: 01-07-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

BLACK MATT EDITION

BL
AC

K 
M

AT
T E

DI
TIO

N



• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 197 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Vyloženie: 348 mm

• (G1/2)
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 HANSA 5118017033 Čierna matná € 167,77
EAN 4057304015663

Dostupné od: 01-07-2021

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

NOVINKA

 HANSALOFT 5765210033 Čierna matná € 273,47
EAN 4057304015717

Dostupné od: 01-07-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15 | 
197 mm
•  Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

 HANSABASICJET 4436010033 Čierna matná € 281,21
EAN 4057304015670

Dostupné od: 01-07-2021

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

NOVINKA

 HANSABASICJET 4468013333 Čierna matná € 95,92
EAN 4057304015854

Dostupné od: 01-07-2021

Ručná sprcha |
Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
 15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

NOVINKA
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami

• BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5°
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Sprcha

 HANSAMICRA 5815017133 Čierna matná € 312,75
EAN 4057304015724

Dostupné od: 01-07-2021

Sprchová batéria |
Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Eco regulácia prietoku vody

NOVINKA

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | CSTB: 322-M1-20/1

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSATWIST 0967018333 Čierna matná € 295,92
EAN 4057304014352

Dostupné od: 01-07-2021

Sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

 HANSATWIST 8985908333 Čierna matná € 259,40
EAN 4057304015823

Dostupné od: 01-07-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta

445-470
350 12

7

50°95-120

11
30

10
03

G
1/

2

G1/2
84

109

ø200

ø95

ø18

150±3
290

86 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

 HANSALIVING 8113956233 Čierna matná € 839,66
EAN 4057304015830

Dostupné od: 01-07-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSA 5118017033 Čierna matná € 167,77
EAN 4057304015663

Dostupné od: 01-07-2021

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

NOVINKA

 HANSAMICRA 4435013033 Čierna matná € 875,09
EAN 4057304015861

Dostupné od: 01-07-2021

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |  
Nástenná montáž, DN 15
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

NOVINKA

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska 
(y) | Tlmiče |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 445 - 470 mm
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• (G1/2)

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Vyloženie: 348 mm

• (G1/2)

• (G1/2)
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 HANSABASICJET 4467013333 Čierna matná € 187,25
EAN 4057304015694

Dostupné od: 01-07-2021

Sprchová súprava |
Nástenná montáž | 
920 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd
Priemer: 18 mm

NOVINKA

 HANSABASICJET 4436010033 Čierna matná € 281,21
EAN 4057304015670

Dostupné od: 01-07-2021

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

NOVINKA

 HANSABASICJET 4468013333 Čierna matná € 95,92
EAN 4057304015854

Dostupné od: 01-07-2021

Ručná sprcha |
Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

NOVINKA

BLACK MATT EDITION

 HANSABASICJET 4463030033 Čierna matná € 62,15
EAN 4057304015687

Dostupné od: 01-07-2021

Ručná sprcha
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

NOVINKA

DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29122/IC | 
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 131 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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Verejná oblasť

 HANSANOVA 5093810133 Čierna matná € 191,66
EAN 4057304015762

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA STYLE 5091810133 Čierna matná € 197,96
EAN 4057304015755

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

BLACK MATT EDITION
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 107 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 186 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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 HANSANOVA 5086810133 Čierna matná € 201,17
EAN 4057304015748

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA 5096810133 Čierna matná € 215,25
EAN 4057304015779

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

KIWA: K100538/01

 HANSAPUBLIC 5793217133 Čierna matná € 504,75
EAN 4057304015786

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ 
Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | 
ACS: 16 ACC LY 699

BLACK MATT EDITION
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

ø55

21°

100 59

65
ø19

ø75

35

225 (-160)
300 (-235)

68G 1/2
32-52

47-72

70

42
3377

180

7 4

8 8

m a x . 4 0

3 3 . 5

5 0 0

1 8

2 7 3

1 9 3
2 0 9

2 9 9

G 3 / 8

4 7

5 6

max.45

15°

87
199

154

G3/8

ø51
129

172

495

214

ø33,5

90 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

 HANSAPUBLIC 5795217133 Čierna matná € 560,64
EAN 4057304015793

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ 
Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | 
ACS: 16 ACC LY 699

Kuchynské batérie

 HANSATWIST 0920220333 Čierna matná € 422,98
EAN 4057304014390

Dostupné od: 01-07-2021

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

BLACK MATT EDITION

 HANSATWIST 0914228333 Čierna matná € 349,13
EAN 4057304014406

Dostupné od: 01-07-2021

Drezová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 199 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 ALESSI SENSE by  HANSA

Umývadlové batérie

 ALESSI SENSE by  HANSA 07732201 Chróm/Biela € 529,74
EAN 4015470030408Umývadlová batéria |

Tiptronic/Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
• Vyloženie: 118 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene |  
Výkyvný aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s 
(4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)

• Pracovné napätie: 6 V

 ALESSI SENSE by  HANSA 07742201 Chróm/Biela € 813,37
EAN 4015470030415Umývadlová batéria |

Tiptronic/Bidetta/Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, 

CR 2450 3 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
• Vyloženie: 118 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene | 
Výkyvný aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s 
(4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)

• Pracovné napätie: 6 V

 ALESSI SENSE by  HANSA
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 HANSAMURANO

Umývadlové batérie

 HANSAMURANO 5609210178 Chróm € 938,52
EAN 4015474064973Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Filter, filtre na nečistoty

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
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 HANSALOFT

Umývadlové batérie

 HANSALOFT 57482209 Chróm € 645,35
EAN 4057304014178Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 143 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSALOFT 57492219 Chróm € 568,44
EAN 4057304014185Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 143 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 146 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Výkyvný 
aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 151 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Výkyvný 
aerátor
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 HANSALOFT 57552203 Chróm € 380,96
EAN 4015474262058Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 146 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Výkyvný 
aerátor

 HANSALOFT 57522203 Chróm € 360,71
EAN 4015474263529Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSALOFT 57692103 Chróm € 496,20
EAN 4015474263345Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C 
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 HANSALOFT 57542203 Chróm € 280,77
EAN 4015474262041Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 074

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSALOFT 57532203 Chróm € 260,47
EAN 4015474263284Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 074

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSALOFT 57562103 Chróm € 450,80
EAN 4015474263512Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Stojanková batéria pre umývadlovú misu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 143 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 197 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Výkyvný 
aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 193 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Výkyvný 
aerátor

98 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSALOFT 57572183 Chróm € 471,06
EAN 4057304014765Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN 15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63

 HANSALOFT 57772103 Chróm € 380,96
EAN 4015474263710Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

Bidetové batérie 

 HANSALOFT 57583203 Chróm € 426,90
EAN 4015474262133Bidetová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnos-
ťou nastavenia smeru prúdu vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 197 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 
prietoku vody

• Štvorcová rozeta
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSALOFT 57702103 Chróm € 385,85
EAN 4015474263376Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

 HANSALOFT 57762073 Chróm € 2.195,81
EAN 4015474263420Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Voľne stojaca na podlahe  
(1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 53280100 € 538,81

 HANSALOFT 50719003 Chróm € 90,06
EAN 4057304011566Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50000900 € 98,08
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 197 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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 HANSALOFT 57649583 Chróm € 445,93
EAN 4057304014802Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44010100 € 357,95

 HANSALIVING 44539583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007262Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44030100 € 619,04

 HANSALOFT 57652100 Chróm € 155,38
EAN 4015474262225Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR

 HANSALOFT

HA
NS

AL
OF

T



• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

101Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA | KÚPEĽŇA

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSALOFT 87609003 Chróm € 375,41
EAN 4015474287051Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALOFT 87603003 Chróm € 491,65
EAN 4015474287044Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSALOFT 87729003 Chróm € 375,41
EAN 4015474287037Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALOFT 87723003 Chróm € 491,65
EAN 4015474287020Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSALIVING 81149562 Chróm € 660,60
EAN 4015474279001Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

 HANSALIVING 81143562 Chróm € 848,39
EAN 4015474278998Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSALIVING 81149572 Chróm € 726,97
EAN 4057304004711Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143572 Chróm € 933,67
EAN 4057304004728Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81149552 Chróm € 635,99
EAN 4015474279018Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143552 Chróm € 823,87
EAN 4015474279025Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta
• Vyloženie: 185 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 185 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta
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Armatúry na okraj vane

 HANSALOFT 57752483 Chróm € 888,95
EAN 4057304014499Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSALOFT 57752473 Chróm € 929,36
EAN 4057304014505Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSALOFT 57799483 Chróm € 558,28
EAN 4057304014574Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 197 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody
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 HANSALOFT 57799473 Chróm € 558,28
EAN 4057304014581Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSALOFT 57652100 Chróm € 155,38
EAN 4015474262225Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta
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Sprchové batérie

 HANSALOFT 57710173 Chróm € 320,48
EAN 4015474263369Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSALOFT 50679003 Chróm € 73,48
EAN 4015474202092Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

 HANSALOFT 50679903 Chróm € 80,98
EAN 4057304011559Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-

kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
• Vyloženie: 60 mm

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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 HANSALOFT 57639583 Chróm € 390,22
EAN 4057304014857Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63

 HANSALIVING 44529583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007231Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44020100 € 495,58

Podomietkové sprchové batérie (HANSABLUEBOX)

 HANSALOFT 87629003 Chróm € 286,23
EAN 4015474287150Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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 HANSALOFT 87739003 Chróm € 286,23
EAN 4015474287167Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALIVING 81139562 Chróm € 651,11
EAN 4015474278967Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81139572 Chróm € 716,56
EAN 4057304004742Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81139552 Chróm € 626,56
EAN 4015474278974Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSACLIFF

Umývadlové batérie

 HANSACLIFF 50412201 Chróm € 551,91
EAN 4057304006845Umývadlová batéria |

Dve ovládacie páky |  
Stojanková (3 montážne otvory), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Krížová páka
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G1/2)

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 160 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSACLIFF 50422201 Chróm € 306,96
EAN 4057304006838Umývadlová batéria |

Dve ovládacie páky |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Krížová páka
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 160 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Krížová páka
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 155 - 210 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSACLIFF 50432101 Chróm € 447,38
EAN 4057304006852Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Dve ovládacie 
páky |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 51200100 € 356,26

Armatúry na okraj vane (komplet)

 HANSACLIFF 50462071 Chróm € 1.103,78
EAN 4057304006883Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Dve ovládacie páky |  
Montáž do obkladu (4 montážne otvory), 
DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Vyťahovacia ručná sprcha
–  Ručná sprcha
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Krížová páka
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta
• Vyloženie: 176 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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 HANSADESIGNO STYLE

Bezdotykové batérie

 HANSADESIGNO STYLE 51792221 Chróm € 543,08
EAN 4057304006593Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Napájací zdroj
• Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 138 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSADESIGNO 51792201 Chróm € 470,63
EAN 4057304006586Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 138 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSADESIGNO STYLE 51932211 Chróm € 369,09
EAN 4057304006579Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom 

tvorený jednotlivými a presne smerovaný-
mi lúčmi vody

•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 
aplikácie (cez  Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu |  (G3/8)

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSADESIGNO STYLE 51932201 Chróm € 298,77
EAN 4057304006548Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom 

tvorený jednotlivými a presne smerovaný-
mi lúčmi vody

•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 
aplikácie (cez  Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu |  (G3/8)

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSADESIGNO STYLE

HA
NS

AD
ES

IG
NO

 S
TY

LE



ø
ø

38
1

35
7

32
5

33.5

210

G3/8

164

19°

m
ax

 4
0

60

ø
ø

38
1

35
7

32
5

33.5

210

G3/8

164

19°

m
ax

 4
0

60

117Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSADESIGNO STYLE 51942211 Chróm € 885,22
EAN 4057304006623Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 164 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

 HANSADESIGNO STYLE 51942201 Chróm € 814,90
EAN 4057304006616Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
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 HANSADESIGNO STYLE 51032293 Chróm € 314,62
EAN 4057304015083

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 167 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51492293 Chróm € 289,70
EAN 4057304015090

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 167 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51832293 Chróm € 292,81
EAN 4057304015106

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 125 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 125 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 171 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSADESIGNO STYLE 51882293 Chróm € 280,35
EAN 4057304015113

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C NOVINKA

 HANSADESIGNO STYLE 51692293 Chróm € 501,52
EAN 4057304015120

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C NOVINKA
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 130 mm
• Pevné výtokové rameno

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 130 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

°

ø

ø

ø  

°

ø

ø

ø  

ø46

ø33.5

G 3/8

4 
- 4

0

60

77

42
3

130

165

15
6 18

5

15 °

120 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

HANSA | KÚPEĽŇA

Umývadlové batérie

 HANSADESIGNO STYLE 51892283 Chróm € 420,43
EAN 4057304006487Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
1.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 130 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 5189228334 Ružové zlato € 665,09
EAN 4057304006494Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom 

tvorený jednotlivými a presne smerovaný-
mi lúčmi vody

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
1.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSADESIGNO STYLE 51922283 Chróm € 390,62
EAN 4057304006500Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
1.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
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 HANSADESIGNO STYLE 51032283 Chróm € 398,60
EAN 4057304006388Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51492283 Chróm € 370,15
EAN 4057304006395Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51211183 Chróm € 488,62
EAN 4057304007538Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Pre beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
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 HANSADESIGNO STYLE 51072281 Chróm € 1.056,14
EAN 4057304006418Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Bidetta/Batériová prevádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Externá riadiaca jednotka
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

 HANSADESIGNO STYLE 51342201 Chróm € 518,14
EAN 4057304006425Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51832283 Chróm € 381,94
EAN 4057304006449Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 128 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE

HA
NS

AD
ES

IG
NO

 S
TY

LE



ø

ø

°

ø
ø

°

ø

°

123Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSADESIGNO STYLE 51882283 Chróm € 370,58
EAN 4057304006456Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 128 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51712283 Chróm € 386,49
EAN 4057304006319Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51722283 Chróm € 351,18
EAN 4057304006326Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSADESIGNO STYLE 51911183 Chróm € 426,40
EAN 4057304007545Umývadlová batéria |

Jednopáková/ 
Pre beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSADESIGNO STYLE 51692283 Chróm € 654,38
EAN 4057304006371Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Pre umývadlové misy
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 150 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSADESIGNO STYLE 51682281 Chróm € 960,15
EAN 4057304006340Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta/Batériová pre-
vádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Externá riadiaca jednotka
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 119 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 194 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• (G1/2)
• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSADESIGNO STYLE 51702201 Chróm € 470,87
EAN 4057304006357Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

 HANSADESIGNO STYLE 51092183 Chróm € 438,31
EAN 4057304006647Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia (2 montážne 
otvory), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860200 € 163,58

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSADESIGNO STYLE 51052183 Chróm € 707,95
EAN 4057304006708Umývadlová batéria |

Dve ovládacie páky |  
Stojanková (3 montážne otvory), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
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Bidetové batérie

 HANSADESIGNO STYLE 51983283 Chróm € 420,43
EAN 4057304007224Bidetová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnos-
ťou nastavenia smeru prúdu vody

 HANSADESIGNO STYLE 51733283 Chróm € 361,87
EAN 4057304006715Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnos-
ťou nastavenia smeru prúdu vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 209 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka

° °

ø ø .
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSADESIGNO STYLE 51852183 Chróm € 505,01
EAN 4057304006722Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Výtokové rameno s integrovaným prepínačom
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Etážky s guľovým uzáverom |  (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 146 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSADESIGNO STYLE 53272083 Chróm € 2.490,55
EAN 4057304006982Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Voľne stojaca na podlahe (1 montážny 
otvor), DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 53280100 € 538,81

 HANSADESIGNO STYLE 44519583 Chróm € 396,81
EAN 4057304006906Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44010100 € 357,95
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• (G1/2)
• Soft edge rozeta
• Vyloženie: 195 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Aerátor 
s laminárnym prúdom vody
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 HANSALIVING 44539583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007262Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44030100 € 619,04

 HANSADESIGNO STYLE 51162180 Chróm € 170,71
EAN 4057304006975Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15 | 
212 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Priemer: 24.5 mm

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSADESIGNO STYLE 81119593 Chróm € 380,69
EAN 4057304006746Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSADESIGNO STYLE 81113593 Chróm € 490,75
EAN 4057304006753Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 29259/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSADESIGNO STYLE 81119563 Chróm € 372,86
EAN 4057304006760Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSADESIGNO STYLE 81113563 Chróm € 490,75
EAN 4057304006777Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 29259/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81149562 Chróm € 660,60
EAN 4015474279001Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
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 HANSALIVING 81143562 Chróm € 848,39
EAN 4015474278998Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81149572 Chróm € 726,97
EAN 4057304004711Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81143572 Chróm € 933,67
EAN 4057304004728Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81149552 Chróm € 635,99
EAN 4015474279018Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Excentrické etážky  

• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 189 mm
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 HANSALIVING 81143552 Chróm € 823,87
EAN 4015474279025Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Armatúry na okraj vane

 HANSADESIGNO STYLE 53122083 Chróm € 885,82
EAN 4057304007026Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 190 mm

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta | Krycia objímka

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
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 HANSADESIGNO STYLE 53122063 Chróm € 885,82
EAN 4057304007019Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSADESIGNO STYLE 53259083 Chróm € 507,39
EAN 4057304007002Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSADESIGNO STYLE 53259063 Chróm € 507,39
EAN 4057304006999Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28
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• (G1/2)
• Soft edge rozeta
• Vyloženie: 195 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Aerátor 
s laminárnym prúdom vody

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 

 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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 HANSADESIGNO STYLE 51162180 Chróm € 170,71
EAN 4057304006975Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15 | 
212 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Priemer: 24.5 mm

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23

Sprchové batérie

 HANSADESIGNO STYLE 51860183 Chróm € 417,24
EAN 4057304006739Sprchová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSADESIGNO STYLE 44509583 Chróm € 346,45
EAN 4057304006944Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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 HANSALIVING 44529583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007231Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44020100 € 495,58

Podomietkové sprchové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSADESIGNO STYLE 81109593 Chróm € 320,31
EAN 4057304006791Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSADESIGNO STYLE 81109563 Chróm € 320,31
EAN 4057304006814Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81139562 Chróm € 651,11
EAN 4015474278967Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81139572 Chróm € 716,56
EAN 4057304004742Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81139552 Chróm € 626,56
EAN 4015474278974Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIGNA

Umývadlové batérie

 HANSALIGNA 06142209 Chróm € 545,05
EAN 4057304014161Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSALIGNA 06152219 Chróm € 468,14
EAN 4057304014093Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | Pre-
vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSALIGNA 55302203 Chróm € 368,18
EAN 4015474261730Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29922/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 116 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150 (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

 HANSALIGNA 55352203 Chróm € 349,77
EAN 4015474264021Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29922/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 116 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150 (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

 HANSALIVING 66360000 Chróm € 27,08
EAN 4015474267909Kryt príruby
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 HANSALIGNA 06092203 Chróm € 271,41
EAN 4015474248069Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSALIGNA 06092103 Chróm € 271,32
EAN 4015474251908Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000
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HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSALIGNA 06082203 Chróm € 257,79
EAN 4015474248076Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSALIGNA 06131103 Chróm € 309,71
EAN 4015474248571Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové ohrievače 
vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28935/I

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000
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 HANSALIGNA XS 06072203 Chróm € 271,32
EAN 4015474248595Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSALIVING 66370000 Chróm € 26,30
EAN 4015474267916Kryt príruby

 HANSALIGNA 06032203 Chróm € 429,29
EAN 4015474248588Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 150 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 190 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 185 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSALIGNA 44892183 Chróm € 447,28
EAN 4057304014772Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN 15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSALIGNA 06402103 Chróm € 377,82
EAN 4015474250178Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

ACS: 16 ACC NY 205

Bidetové batérie

 HANSALIGNA 06063203 Chróm € 306,66
EAN 4015474248090Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnos-
ťou nastavenia smeru prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSALIGNA

 HANSALIVING 66370000 Chróm € 26,30
EAN 4015474267916Kryt príruby
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka

145Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA | KÚPEĽŇA

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSALIGNA 06742103 Chróm € 380,26
EAN 4015474248601Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: PA-IX 29273/IB | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Vyloženie: 152 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

 HANSALIGNA 06462083 Chróm € 2.094,31
EAN 4015474250239Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Voľne stojaca na podlahe  
(1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Vyloženie: 200 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 53280100 € 538,81

 HANSALIGNA

 HANSALIGNA 44559583 Chróm € 446,95
EAN 4057304014871Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44010100 € 357,95
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• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 180 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 
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 HANSALIVING 44539583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007262Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44030100 € 619,04

 HANSALIGNA 06822102 Chróm € 176,51
EAN 4015474250031Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Priemer: 75 mm

 HANSALIGNA
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

147Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA | KÚPEĽŇA

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSALIGNA 83859513 Chróm € 353,49
EAN 4015474279414Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALIGNA 83853513 Chróm € 467,17
EAN 4015474279445Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSALIGNA 83859503 Chróm € 353,49
EAN 4015474279421Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALIGNA 83853503 Chróm € 467,17
EAN 4015474279438Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSALIVING 81149562 Chróm € 660,60
EAN 4015474279001Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

 HANSALIVING 81143562 Chróm € 848,39
EAN 4015474278998Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81149572 Chróm € 726,97
EAN 4057304004711Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143572 Chróm € 933,67
EAN 4057304004728Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81149552 Chróm € 635,99
EAN 4015474279018Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143552 Chróm € 823,87
EAN 4015474279025Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 180 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 
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Armatúry na okrej vane

 HANSALIGNA 06442493 Chróm € 869,03
EAN 4057304014512Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSALIGNA 06442473 Chróm € 858,49
EAN 4057304014529Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 180 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 180 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody
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 HANSALIGNA 06439493 Chróm € 499,58
EAN 4057304014598Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSALIGNA 06439473 Chróm € 473,06
EAN 4057304014604Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSALIGNA 06822102 Chróm € 176,51
EAN 4015474250031Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Priemer: 75 mm

 HANSALIGNA

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka

• Vyloženie: 60 mm

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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Sprchové batérie

 HANSALIGNA 06670103 Chróm € 298,65
EAN 4015474249387Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: PA-IX 29273/IB | 
ACS: 16 ACC NY 205

 HANSALIGNA 44549583 Chróm € 390,22
EAN 4057304014864Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63

 HANSALIGNA

 HANSALIVING 44529583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007231Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44020100 € 495,58
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSALIGNA 83879513 Chróm € 256,37
EAN 4015474278875Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSALIGNA 83879503 Chróm € 256,37
EAN 4015474278882Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSALIVING 81139562 Chróm € 651,11
EAN 4015474278967Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81139572 Chróm € 716,56
EAN 4057304004742Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIGNA

 HANSALIVING 81139552 Chróm € 626,56
EAN 4015474278974Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSASTELA od 01.04.2021 

 HANSASTELA 57122279 Chróm € 426,30
EAN 4057304015526

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj

• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 9/12 V

 HANSASTELA 57162279 Chróm € 396,91
EAN 4057304015519

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  
2 min (1–1800 s)

• Pracovné napätie: 6 V

 HANSASTELA od 01.04.2021

Umývadlové batérie
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 HANSASTELA 57152273 Chróm € 246,94
EAN 4057304015212

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  otočný výtok s aretáciou v strednej polohe
Prietok pri tlaku 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 134mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSASTELA 57142273 Chróm € 232,26
EAN 4057304015229

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  otočný výtok s aretáciou v strednej polohe
Prietok pri tlaku 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 134mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSASTELA 57092273 Chróm € 244,04
EAN 4057304015175

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  diamantovo štruktúrovaný tok vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 5.52 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 113mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody

 HANSASTELA od 01.04.2021

HA
NS

AS
TE

LA
 

od
 0

1.
04

.2
02

1



• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 113mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSASTELA 57082273 Chróm € 235,21
EAN 4057304015434

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  diamantovo štruktúrovaný tok vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 5.52 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

 HANSASTELA 57192273 Chróm € 235,21
EAN 4057304015199

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 134mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSASTELA 57182273 Chróm € 244,04
EAN 4057304015182

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 134mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSASTELA od 01.04.2021
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Excentrické etážky | (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSASTELA 57742173 Chróm € 338,11
EAN 4057304015373

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy NOVINKA

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSASTELA 57102273 Chróm € 367,51
EAN 4057304015205

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 200mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSASTELA 44902173 Chróm € 370,45
EAN 4057304015236

Dostupné od: 01-04-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
•  (G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 187mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSASTELA od 01.04.2021

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860200 € 163,58
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 209mm

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Krycia objímka

161Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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 HANSASTELA 57252073 Chróm € 2.234,42
EAN 4057304015380

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Voľne stojaca na podlahe  
(1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 53280100 € 538,81

 HANSASTELA 44579573 Chróm € 391,02
EAN 4057304015298

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44010100 € 357,95

 HANSASTELA od 01.04.2021

 HANSALIVING 44539583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007262Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44030100 € 619,04
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• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 187mm

• (G1/2)
• Soft edge rozeta

• Vyloženie: 187mm
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 HANSASTELA 87849073 Chróm € 332,23
EAN 4057304015250

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
•  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSASTELA 57240000 Chróm € 214,60
EAN 4057304015359

Dostupné od: 01-04-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

 HANSASTELA 57241000 Chróm € 214,60
EAN 4057304015342

Dostupné od: 01-04-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

 HANSASTELA od 01.04.2021
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
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 HANSASTELA 87843073 Chróm € 420,42
EAN 4057304015410

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021

 HANSASTELA 87849173 Chróm € 332,23
EAN 4057304015274

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
•  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA 87843173 Chróm € 420,42
EAN 4057304015427

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

164 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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 HANSALIVING 81149562 Chróm € 660,60
EAN 4015474279001Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

 HANSALIVING 81143562 Chróm € 848,39
EAN 4015474278998Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021
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 HANSALIVING 81149572 Chróm € 726,97
EAN 4057304004711Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143572 Chróm € 933,67
EAN 4057304004728Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021
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 HANSALIVING 81149552 Chróm € 635,99
EAN 4015474279018Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143552 Chróm € 823,87
EAN 4015474279025Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Krycia objímka

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Soft edge rozeta | Krycia objímka

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
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 HANSASTELA 57302473 Chróm € 823,21
EAN 4057304015328

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do 
obkladu
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

 HANSASTELA 57302173 Chróm € 823,21
EAN 4057304015304

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do 
obkladu
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

 HANSASTELA 57319473 Chróm € 490,98
EAN 4057304015335

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do 
obkladu
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25
 HANSA Vaňová a sprchová batéria 53030300 € 789,96

 HANSASTELA od 01.04.2021

Armatúry na okraj vane

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Soft edge rozeta | Krycia objímka

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 187mm

• (G1/2)
• Soft edge rozeta

• Vyloženie: 187mm

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody
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 HANSASTELA 57319173 Chróm € 490,98
EAN 4057304015311

Dostupné od: 01-04-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do 
obkladu
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25
 HANSA Vaňová a sprchová batéria 53030300 € 789,96

 HANSASTELA 57240000 Chróm € 214,60
EAN 4057304015359

Dostupné od: 01-04-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

 HANSASTELA 57241000 Chróm € 214,60
EAN 4057304015342

Dostupné od: 01-04-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23

 HANSASTELA od 01.04.2021
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• Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
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 HANSASTILO 57281000 Chróm € 214,60
EAN 4057304015403

Dostupné od: 01-04-2021

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (1 montážny otvor)
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

NOVINKA

 HANSASTILO 53549420 Chróm € 245,32
EAN 4057304014666Ručná sprcha |

Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060200 € 352,20
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060300 € 422,52

 HANSASTELA 57670173 Chróm € 252,83
EAN 4057304015366

Dostupné od: 01-04-2021

Sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.72 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

 HANSASTELA 44569573 Chróm € 341,06
EAN 4057304015281

Dostupné od: 01-04-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63

 HANSASTELA od 01.04.2021

Sprchové batérie
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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 HANSALIVING 44529583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007231Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44020100 € 495,58

 HANSASTELA 87859073 Chróm € 220,49
EAN 4057304015243

Dostupné od: 01-04-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
•  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA 87859173 Chróm € 220,49
EAN 4057304015267

Dostupné od: 01-04-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
•  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021

Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
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 HANSALIVING 81139562 Chróm € 651,11
EAN 4015474278967Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81139572 Chróm € 716,56
EAN 4057304004742Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021
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 HANSALIVING 81139552 Chróm € 626,56
EAN 4015474278974Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA od 01.04.2021
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 HANSASTELA do 30.06.2021

Umývadlové batérie

 HANSASTELA 57122209 Chróm € 545,05
EAN 4057304014062

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57122279

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 126 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSASTELA 57162219 Chróm € 468,14
EAN 4057304014109

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57162279

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

DVGW: CW-6514CR0161 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 126 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSASTELA do 30.06.2021
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 HANSASTELA 57152201 Chróm € 297,72
EAN 4015474261433

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57152273

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29678/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 122 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody 
aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

 HANSASTELA 57142201 Chróm € 282,34
EAN 4015474261419

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57142273

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29678/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 122 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody 
aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

 HANSALIVING 66360000 Chróm € 27,08
EAN 4015474267909Kryt príruby
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 111 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSASTELA 57092201 Chróm € 270,61
EAN 4015474139718

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57092273

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29675/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 111 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSASTELA 57082201 Chróm € 248,01
EAN 4015474165335

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57082273

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29675/IO
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 144 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 166 mm
• Pevné výtokové rameno
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 HANSASTELA 57131101 Chróm € 334,10
EAN 4015474205093

Dostupné do: 30-06-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  Prívalový prúd vody
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 111 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSASTELA 57102201 Chróm € 388,06
EAN 4015474162884

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57102273

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29676/IO

 HANSASTELA 44902183 Chróm € 414,68
EAN 4057304014789

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 44902173

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN 15
•  Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta | Krycia objímka

• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 242 mm
• Pevné výtokové rameno
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 HANSASTELA 57832171 Chróm € 341,87
EAN 4015474178922

Dostupné do: 30-06-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSASTELA 57852171 Chróm € 341,87
EAN 4015474178946

Dostupné do: 30-06-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSASTELA 57742101 Chróm € 374,53
EAN 4015474139749

Dostupné do: 30-06-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prívalový prúd vody, zabezpečené proti 

spätnému toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 165 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSASTELA 44579583 Chróm € 446,95
EAN 4057304014826

Dostupné do: 30-06-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44010100 € 357,95

 HANSALIVING 44539583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007262Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44030100 € 619,04

 HANSASTELA do 30.06.2021

HA
NS

AS
TE

LA
 

do
 3

0.
06

.2
02

1



• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 160 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
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 HANSASTELA 57822100 Chróm € 189,54
EAN 4015474139855

Dostupné do: 30-06-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prívalový prúd vody

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSASTELA  Vaňová a sprchová batéria 44579583 € 446,95

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSASTELA 87849051 Chróm € 322,07
EAN 4015474287235

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87849073

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSASTELA 87843051 Chróm € 405,48
EAN 4015474287242

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87843073

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-

kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSASTELA 87849041 Chróm € 322,07
EAN 4015474287266

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87849173

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSASTELA 87843041 Chróm € 405,48
EAN 4015474287259

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87843173

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Armatúry na okraj vane

 HANSASTELA 57302421 Chróm € 778,06
EAN 4057304014536

Dostupné do: 30-06-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 177 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
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 HANSASTELA 57302411 Chróm € 813,46
EAN 4057304014543

Dostupné do: 30-06-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 177 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSASTELA 57319412 Chróm € 490,69
EAN 4057304014611

Dostupné do: 30-06-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSASTELA 57319411 Chróm € 500,51
EAN 4057304014628

Dostupné do: 30-06-2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSASTELA do 30.06.2021

HA
NS

AS
TE

LA
 

do
 3

0.
06

.2
02

1



• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 160 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody
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 HANSASTELA 57822100 Chróm € 189,54
EAN 4015474139855

Dostupné do: 30-06-2021

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prívalový prúd vody

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSASTELA  Vaňová a sprchová batéria 44579583 € 446,95

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23

Sprchové batérie

 HANSASTELA 57670101 Chróm € 279,17
EAN 4015474139794

Dostupné do: 30-06-2021

Sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-

kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
• Vyloženie: 60 mm

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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 HANSASTELA 44569583 Chróm € 390,22
EAN 4057304014819

Dostupné do: 30-06-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63

 HANSALIVING 44529583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007231Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44020100 € 495,58
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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Sprchové podomietkové batérie (HANSABLUEBOX)

 HANSASTELA 87859051 Chróm € 214,77
EAN 4015474286085

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87859073

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSASTELA 87859041 Chróm € 214,77
EAN 4015474286160

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87859173

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSASTELA do 30.06.2021
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 HANSARONDA

Umývadlové batérie

 HANSARONDA 55262203 Chróm € 305,34
EAN 4015474261693Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29921/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 115 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

 HANSARONDA 55342203 Chróm € 302,48
EAN 4015474263994Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29921/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 115 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

 HANSALIVING 66360000 Chróm € 27,08
EAN 4015474267909Kryt príruby
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 HANSARONDA 03092273 Chróm € 247,98
EAN 4015474212541Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSARONDA 03082273 Chróm € 240,21
EAN 4015474212589Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000
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 HANSARONDA 03131173 Chróm € 319,92
EAN 4015474212671Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 28933/I

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSALIVING 66370000 Chróm € 26,30
EAN 4015474267916Kryt príruby

 HANSARONDA 03032273 Chróm € 400,44
EAN 4015474212701Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 148 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 186 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 182 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSARONDA 03012173 Chróm € 426,57
EAN 4015474228504Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/06 | ABP: P-IX 29286/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 125 mm

• Pevné výtokové rameno
• Výsuvné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

 HANSARONDA 44882183 Chróm € 405,00
EAN 4057304014796Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN 15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSARONDA 03832273 Chróm € 338,85
EAN 4015474252301Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63
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Bidetové batérie

 HANSARONDA 03063273 Chróm € 285,46
EAN 4015474212640Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28930/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 103 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 
umiestnený priamo vo výtokovom ramene  | 
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnos-
ťou nastavenia smeru prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

 HANSALIVING 66370000 Chróm € 26,30
EAN 4015474267916Kryt príruby

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSARONDA 03742173 Chróm € 347,08
EAN 4015474212763Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28932/IDB | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 163 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 200 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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 HANSARONDA 03422073 Chróm € 2.138,29
EAN 4015474252479Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Voľne stojaca na podlahe  
(1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 53280100 € 538,81

 HANSARONDA 44599583 Chróm € 409,51
EAN 4057304014840Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44010100 € 357,95

 HANSALIVING 44539583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007262Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44030100 € 619,04
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• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 180 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSARONDA 05822172 Chróm € 164,31
EAN 4015474252448Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSARONDA 83849583 Chróm € 321,07
EAN 4015474287068Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSARONDA 83843583 Chróm € 402,88
EAN 4015474287082Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-

kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSARONDA 83849573 Chróm € 321,07
EAN 4015474287105Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | 
ACS: 16 ACC LY 696

 HANSARONDA 83843573 Chróm € 402,88
EAN 4015474287099Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

 • Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSALIVING 81149562 Chróm € 660,60
EAN 4015474279001Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

 HANSALIVING 81143562 Chróm € 848,39
EAN 4015474278998Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81149572 Chróm € 726,97
EAN 4057304004711Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143572 Chróm € 933,67
EAN 4057304004728Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81149552 Chróm € 635,99
EAN 4015474279018Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143552 Chróm € 823,87
EAN 4015474279025Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta
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Armatúry na okrej vane

 HANSARONDA 03402483 Chróm € 845,35
EAN 4057304014550Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Štvorcová rozeta
• Vyloženie: 238 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSARONDA 03402473 Chróm € 883,81
EAN 4057304014567Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (4 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 238 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53020300 € 1.761,36
 HANSA Inštalačná jednotka 53040300 € 818,26
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53080300 € 981,60

 HANSARONDA 03419483 Chróm € 489,43
EAN 4057304014635Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSARONDA

HA
NS

AR
ON

DA



• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 180 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody
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 HANSARONDA 03419473 Chróm € 511,70
EAN 4057304014642Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (3 montážne otvory)
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07
 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96
 HANSACOMPACT  Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28

 HANSARONDA 05822172 Chróm € 164,31
EAN 4015474252448Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka

• Vyloženie: 60 mm

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre 
 ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Krycia objímka
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Sprchové batérie

 HANSARONDA 03670173 Chróm € 263,89
EAN 4015474212770Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | 
ABP: PA-IX 28931/IB | ACS: 16 ACC NY 205

 HANSARONDA 44589583 Chróm € 357,49
EAN 4057304014833Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63

 HANSALIVING 44529583 Chróm € 467,90
EAN 4057304007231Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44020100 € 495,58
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej  teploty a 

prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami

201Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA | KÚPEĽŇA

Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

 HANSARONDA 83869583 Chróm € 214,44
EAN 4015474287136Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSARONDA 83869573 Chróm € 214,44
EAN 4015474287129Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSARONDA

 HANSALIVING 81139562 Chróm € 651,11
EAN 4015474278967Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSALIVING 81139572 Chróm € 716,56
EAN 4057304004742Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSARONDA

 HANSALIVING 81139552 Chróm € 626,56
EAN 4015474278974Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAMIX

Umývadlové batérie

 HANSAMIX 01092183 Chróm € 227,05
EAN 4015474271104Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAMIX 01092283 Chróm € 227,05
EAN 4015474271128Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAMIX 0109218300006 Chróm € 227,05
EAN 4015474271289Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAMIX 01042183 Chróm € 210,65
EAN 4015474271067Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zápustná retiazka
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAMIX 01082183 Chróm € 207,86
EAN 4015474271081Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAMIX 01082283 Chróm € 207,86
EAN 4015474271098Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAMIX 01131183 Chróm € 295,74
EAN 4015474271166Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29888/I

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAMIX 01192183 Chróm € 287,99
EAN 4015474271210Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 157 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAMIX 01182183 Chróm € 265,57
EAN 4015474271197Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 157 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

 HANSAMIX 01111183 Chróm € 254,43
EAN 4015474271159Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29888/I

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 141 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAMIX XS 01102283 Chróm € 239,38
EAN 4015474271135Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29886/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 127 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
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 HANSAMIX XS 01162283 Chróm € 186,23
EAN 4015474271180Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29886/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 127 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAMIX XS 01321183 Chróm € 254,30
EAN 4015474271227Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 127 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  
Aerátor s laminárnym prúdom vody

 HANSAMIX 01262183 Chróm € 262,74
EAN 4015474271623Umývadlová batéria so sprchou |

Jednopáková |  
Stojanková (2 montážne otvory), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Vyťahovacia ručná sprcha
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1250 mm)

KIWA: K6116/08

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

•  (Ø 10 mm)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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Nástenné umývadlové batérie

 HANSAMIX 01968183 Chróm € 286,99
EAN 4015474271401Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 160 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMIX 01968283 Chróm € 325,15
EAN 4015474271418Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMIX 01969283 Chróm € 342,61
EAN 4015474271425Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Pevné výtokové rameno
• Samovypúšťací model
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSAMIX 01948183 Chróm € 290,81
EAN 4015474271371Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMIX 01948283 Chróm € 329,03
EAN 4015474271388Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMIX 01949283 Chróm € 345,79
EAN 4015474271395Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Pevné výtokové rameno
• Samovypúšťací model
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSAMIX 01692183 Chróm € 309,40
EAN 4015474271357Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 300 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMIX 01692283 Chróm € 347,52
EAN 4015474271364Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

Bidetové batérie 

 HANSAMIX 01063283 Chróm € 246,68
EAN 4015474271302Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 113 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 
teploty a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAMIX 01742183 Chróm € 283,56
EAN 4015474566644Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAMIX 81849083 Chróm € 227,79
EAN 4015474279230Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 / 25.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28819/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSAMIX 81843083 Chróm € 302,14
EAN 4015474279247Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 / 25.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28820/ICC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 175 mm
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 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Prefabrikované montážne jednotky

 HANSAMIX 01772183 Chróm € 407,71
EAN 4015474271555Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

ABP: PA-IX 29301/IDC

 HANSAMIX

HA
NS

AM
IX



• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 169 mm

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 
teploty a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky
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 HANSAMIX 01772583 Chróm € 457,72
EAN 4015474271562Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

ABP: PA-IX 29301/IDC

Sprchové batérie

 HANSAMIX 01670183 Chróm € 213,83
EAN 4015474525726Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | 
ABP: PA-IX 29934/IB

 HANSAMIX 81859083 Chróm € 157,50
EAN 4015474278899Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 28.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28818/IC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSATWIST

Umývadlové batérie

 HANSATWIST 09542203 Chróm € 301,79
EAN 4015474274747Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09542205 Chróm € 301,79
EAN 4015474274754Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSATWIST 09552203 Chróm € 287,36
EAN 4015474274785Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09552205 Chróm € 287,36
EAN 4015474274792Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST XL 09012283 Chróm € 175,73
EAN 4015474263826Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSATWIST XL 09012285 Chróm € 175,73
EAN 4015474263833Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09092183 Chróm € 161,53
EAN 4015474259799Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09092185 Chróm € 161,53
EAN 4015474259782Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSATWIST 09092283 Chróm € 161,53
EAN 4015474259768Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 121 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09092285 Chróm € 161,53
EAN 4015474259775Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST XL 09022283 Chróm € 154,72
EAN 4015474263864Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSATWIST XL 09022285 Chróm € 154,72
EAN 4015474263871Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09052283 Chróm € 148,69
EAN 4015474259720Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSATWIST 09052285 Chróm € 148,69
EAN 4015474259737Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSATWIST XL 09031183 Chróm € 208,39
EAN 4015474263901Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 123 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSATWIST 09131183 Chróm € 191,92
EAN 4015474259829Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 121 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSATWIST 09302203 Chróm € 190,59
EAN 4015474269095Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1600 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSATWIST 09302205 Chróm € 190,59
EAN 4015474269101Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1600 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Bidetové batérie 

 HANSATWIST 09063283 Chróm € 177,59
EAN 4015474259805Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody

 HANSATWIST

 HANSATWIST 09063285 Chróm € 177,59
EAN 4015474259812Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSATWIST 09742183 Chróm € 198,60
EAN 4015474259850Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSATWIST 09742185 Chróm € 198,60
EAN 4015474259843Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSATWIST

 HANSATWIST 49769003 Chróm € 69,63
EAN 4057304011634Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50000900 € 98,08

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSATWIST 49769005 Chróm € 69,63
EAN 4057304011641Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50000900 € 98,08

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSATWIST 89849083 Chróm € 216,65
EAN 4015474285606Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | 
ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSATWIST 89849085 Chróm € 216,65
EAN 4015474285576Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSATWIST 89843083 Chróm € 270,90
EAN 4015474285590Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSATWIST 89843085 Chróm € 270,90
EAN 4015474285583Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-

kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
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 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Sprchové batérie

 HANSATWIST 09670183 Chróm € 161,53
EAN 4015474259874Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | 
ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | 
ACS: 16 ACC NY 205

 HANSATWIST 09670185 Chróm € 161,53
EAN 4015474259867Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta
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 HANSATWIST 49779003 Chróm € 52,57
EAN 4057304011580Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

 HANSATWIST 49779005 Chróm € 52,57
EAN 4057304011597Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

 HANSATWIST 49759003 Chróm € 60,29
EAN 4057304011610Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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 HANSATWIST 49759005 Chróm € 60,29
EAN 4057304011627Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSATWIST 89859083 Chróm € 157,38
EAN 4015474285552Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky
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 HANSATWIST 89859085 Chróm € 157,38
EAN 4015474285569Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAFIT

Umývadlové batérie

 HANSAFIT 65412079 Chróm € 293,96
EAN 4057304015649

Dostupné od: 01-06-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/ Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Bez sieťového zdroja  | Bez odtokovej garnitúry  | Bez 

otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85

 HANSAFIT 65412009 Chróm € 332,79
EAN 4057304014154Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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 HANSAFIT 65412219 Chróm € 279,68
EAN 4057304014147Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Batéria bola užívateľsky testovaná spoloč-

nosťou GGT s výsledkom "dobrý"
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

CSTB: 322-M1-20/1 | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 85 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAFIT 65092203 Chróm € 185,03
EAN 4015474273436Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
–  Eco regulácia prietoku vody

ABP: P-IX 28781/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 98 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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 HANSAFIT 65072203 Chróm € 249,98
EAN 4015474273504Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Batéria bola užívateľsky testovaná spoloč-

nosťou GGT s výsledkom "dobrý"
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

ABP: P-IX 28782/IOO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Tlačný uzáver odpadu

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 98 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

 HANSAFIT 65073203 Chróm € 462,33
EAN 4015474277618Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta/Batériová pre-
vádzka |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Externá riadiaca jednotka
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 98 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAFIT 65132101 Chróm € 293,21
EAN 4015474273405Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Prívalový prúd vody, zabezpečené proti 

spätnému toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Eco regulácia prietoku vody

ABP: PA-IX 28785/IOB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 127 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSAFIT 65162101 Chróm € 853,44
EAN 4015474277229Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15 | 
1612 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  Prívalový prúd vody, zabezpečené proti 

spätnému toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

ABP: PA-IX 28787/IOOO

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Upevňovacia súprava

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 485 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSAFIT 65140101 Chróm € 232,65
EAN 4015474273399Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: PA-IX 28784/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
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 HANSAFIT 65159101 Chróm € 758,50
EAN 4015474277212Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15 | 
1200 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

ABP: PA-IX 28786/IOO

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Upevňovacia súprava

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 485 mm

 HANSABASICJET 44680133 Chróm € 49,47
EAN 4057304002533Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSA 44460300 Chróm € 12,62
EAN 4057304002588Sprchová hadica |

1750 mm
–  Sprchová hadica (1750 mm)

 HANSAFIT

HA
NS

AF
IT



• Upevňovacia súprava

47

2352

ø170

ø56
64-94

14

40

238 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSA 44450100 Chróm € 6,78
EAN 4057304002601Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

 HANSABLUEBOX Podomietkový termostat vaňa/sprcha

 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat

 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAVANTIS

Umývadlové batérie

 HANSAVANTIS STYLE 52542287 Chróm € 286,53
EAN 4015474274143Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29058/IO | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 139 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAVANTIS STYLE 52552287 Chróm € 272,42
EAN 4015474274167Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 139 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAVANTIS STYLE 52472277 Chróm € 418,73
EAN 4015474261273Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 205 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAVANTIS STYLE 52562277 Chróm € 156,68
EAN 4015474257146Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAVANTIS XL 52562273 Chróm € 203,51
EAN 4015474257788Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAVANTIS STYLE 52372277 Chróm € 153,34
EAN 4015474257177Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAVANTIS XL 52372273 Chróm € 196,85
EAN 4015474257801Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAVANTIS STYLE 52402277 Chróm € 141,03
EAN 4015474253773Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSAVANTIS 52402273 Chróm € 141,03
EAN 4015474254534Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAVANTIS STYLE 52422277 Chróm € 134,07
EAN 4015474253803Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAVANTIS 52422273 Chróm € 134,07
EAN 4015474254541Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAVANTIS STYLE 52381177 Chróm € 203,55
EAN 4015474257160Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAVANTIS STYLE 52461177 Chróm € 177,66
EAN 4015474253827Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAVANTIS 52461173 Chróm € 177,66
EAN 4015474254565Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
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 HANSAVANTIS STYLE 52682207 Chróm € 169,90
EAN 4015474269088Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1600 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAVANTIS 52682203 Chróm € 169,90
EAN 4015474269071Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1600 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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Bidetové batérie 

 HANSAVANTIS STYLE 52433277 Chróm € 162,05
EAN 4015474253834Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 107 mm
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody

 HANSAVANTIS 52433273 Chróm € 162,05
EAN 4015474254572Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 107 mm
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAVANTIS STYLE 52442177 Chróm € 180,47
EAN 4015474253865Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29272/IDB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 159 mm

 HANSAVANTIS 52442173 Chróm € 180,47
EAN 4015474254589Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29272/IDB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 159 mm

 HANSAVANTIS STYLE 82609077 Chróm € 216,40
EAN 4015474279285Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSAVANTIS STYLE 82603077 Chróm € 266,61
EAN 4015474285514Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAVANTIS 82609073 Chróm € 216,40
EAN 4015474279278Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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Sprchové batérie

 HANSAVANTIS STYLE 52450177 Chróm € 149,64
EAN 4015474253872Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

 HANSAVANTIS 52450173 Chróm € 149,64
EAN 4015474254596Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | 
ABP: PA-IX 28939/IB | SVGW: 1104-5843 | 
ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAVANTIS STYLE 82619077 Chróm € 150,36
EAN 4015474279261Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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 HANSAVANTIS 82619073 Chróm € 150,36
EAN 4015474279254Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAPINTO

Umývadlové batérie

 HANSAPINTO 45102283 Chróm € 219,92
EAN 4057304003110Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Vyloženie: 148 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSAPINTO 45092283 Chróm € 208,56
EAN 4057304003103Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 148 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSAPINTO XL 45012283 Chróm € 141,88
EAN 4057304005596Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Vyloženie: 115 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSAPINTO XL 45022283 Chróm € 130,52
EAN 4057304003073Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 115 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSAPINTO 45042283 Chróm € 127,70
EAN 4057304003035Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Vyloženie: 107 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSAPINTO 45062283 Chróm € 116,33
EAN 4057304003066Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 107 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSAPINTO 45341183 Chróm € 170,26
EAN 4057304003028Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAPINTO 45152283 Chróm € 173,09
EAN 4057304003165Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29754/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 133 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°  

(40° / 80°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPINTO 45052283 Chróm € 173,09
EAN 4057304003080Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

Bidetové batérie 

 HANSAPINTO 45073283 Chróm € 150,38
EAN 4057304003097Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Vyloženie: 106 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnos-
ťou nastavenia smeru prúdu vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 125 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta
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Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAPINTO 45112183 Chróm € 173,09
EAN 4057304003219Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Tlačný prepínač

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29617/IIDB | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 166 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPINTO 45372283 Chróm € 216,51
EAN 4057304003790Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Montáž na okraj vane  
(1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPINTO 45169183 Chróm € 63,73
EAN 4057304011757Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50010900 € 107,28

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSAPINTO 85269183 Chróm € 195,72
EAN 4057304003844Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

 HANSAPINTO 85283083 Chróm € 240,57
EAN 4057304003905Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 29259/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody
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Sprchové batérie

 HANSAPINTO 45120163 Chróm € 124,57
EAN 4057304004346Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | 
ABP: PA-IX 29616/IB

 HANSAPINTO 45120183 Chróm € 154,39
EAN 4057304003011Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08

 HANSAPINTO 45692183 Chróm € 117,40
EAN 4057304009228Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
Dodávka teplej vody: max. +90°C
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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 HANSAPINTO 50669983 Chróm € 43,81
EAN 4057304011733Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50510100 € 92,45

 HANSAPINTO 45179183 Chróm € 54,62
EAN 4057304011740Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50510100 € 92,45

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPINTO 85279183 Chróm € 127,70
EAN 4057304003851Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAPRIMO

Umývadlové batérie

 HANSAPRIMO 49542203 Chróm € 254,42
EAN 4015474274884Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 142 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPRIMO 49552203 Chróm € 246,36
EAN 4015474274907Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 142 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPRIMO XL 49562203 Chróm € 126,18
EAN 4015474262072Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPRIMO XL 4956220300676 Chróm € 161,00
EAN 4057304008399Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPRIMO XL 49372203 Chróm € 114,90
EAN 4015474262096Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 111 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPRIMO 49402203 Chróm € 112,53
EAN 4015474253988Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 107 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPRIMO 49422203 Chróm € 104,51
EAN 4015474255098Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C 

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPRIMO XL 49381103 Chróm € 184,41
EAN 4015474262119Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 111 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
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 HANSAPRIMO 49571103 Chróm € 171,15
EAN 4015474254022Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAPRIMO 49462203 Chróm € 133,02
EAN 4015474269064Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1600 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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Bidetové batérie 

 HANSAPRIMO 49433203 Chróm € 154,31
EAN 4015474254015Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 107 mm

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAPRIMO 49442103 Chróm € 159,20
EAN 4015474254039Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28940/ICB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 155 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPRIMO 4944210300003 Chróm € 209,74
EAN 4015474254718Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 155 mm
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | Krycia objímka
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 HANSAPRIMO 49512203 Chróm € 167,72
EAN 4015474254466Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Montáž na okraj vane  
(1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 164 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPRIMO 49979003 Chróm € 63,73
EAN 4057304012594Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50000900 € 98,08

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPRIMO 89909003 Chróm € 187,45
EAN 4015474278707Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAPRIMO 89903003 Chróm € 243,08
EAN 4015474278714Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta

81

150±15

56

153

10
5

G 1/2

G
 1

/2

270 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Sprchové batérie

 HANSAPRIMO 49450103 Chróm € 139,69
EAN 4015474254053Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°CDVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | 

ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | 
ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPRIMO 49999003 Chróm € 46,99
EAN 4057304012587Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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 HANSAPRIMO 49989003 Chróm € 54,57
EAN 4057304012570Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPRIMO 89919003 Chróm € 124,63
EAN 4015474278691Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAPOLO

Umývadlové batérie

 HANSAPOLO 51552293 Chróm € 221,04
EAN 4057304002977Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 152 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPOLO 51542293 Chróm € 208,66
EAN 4057304002960Umývadlová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 152 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPOLO XL 51502293 Chróm € 129,81
EAN 4057304002786Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPOLO XL 5150229300676 Chróm € 129,81
EAN 4057304004001Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  podľa normy NF077, klasifikovaná 

kategória C3
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

CSTB: 322-M1-20/1

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPOLO XL 51522293 Chróm € 117,48
EAN 4057304002762Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPOLO 51522286 Chróm € 139,73
EAN 4057304015632

Dostupné od: 01-06-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Úchyt retiazky
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPOLO 51402193 Chróm € 125,01
EAN 4057304005343Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPOLO 51402293 Chróm € 114,37
EAN 4057304002779Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPOLO 5140229300676 Chróm € 114,37
EAN 4057304002816Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  podľa normy NF077, klasifikovaná 

kategória C3
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPOLO 51412293 Chróm € 108,20
EAN 4057304002823Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zápustná retiazka
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 103 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPOLO 51422293 Chróm € 102,01
EAN 4057304002755Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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 HANSAPOLO 51531193 Chróm € 160,74
EAN 4057304002809Umývadlová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAPOLO 51462293 Chróm € 179,28
EAN 4057304002847Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1600 mm)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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Bidetové batérie 

 HANSAPOLO 51433293 Chróm € 139,11
EAN 4057304004018Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 106 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAPOLO 51442193 Chróm € 142,18
EAN 4057304002939Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29208/IDB | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Vyloženie: 157 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPOLO 514421930067 Chróm € 142,18
EAN 4057304002946Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Energeticky úsporný variant - studená voda  

v strednej polohe páky

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 157 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta
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 HANSAPOLO 52392293 Chróm € 148,36
EAN 4057304002953Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Montáž na okraj vane  
(1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Držiak sprchy

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPOLO 50609193 Chróm € 61,30
EAN 4057304011672Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50000900 € 98,08

ACS: 16 ACC NY 205
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 HANSAPOLO 80609093 Chróm € 195,30
EAN 4057304003813Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE do-
datočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAPOLO 80623093 Chróm € 256,58
EAN 4057304003820Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE do-
datočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky  
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky  
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky  
• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Energeticky úsporný variant - studená voda  

v strednej polohe páky
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Sprchové batérie

 HANSAPOLO 51450163 Chróm € 105,12
EAN 4057304004025Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: PA-IX 29207/IB | 
ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPOLO 51450193 Chróm € 108,20
EAN 4057304002915Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | 
ABP: PA-IX 29344/IB

 HANSAPOLO 514501930067 Chróm € 108,20
EAN 4057304002922Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

CSTB: 322-M1-20/1
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Štvorcová rozeta
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 HANSAPOLO 50629993 Chróm € 44,40
EAN 4057304011658Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

 HANSAPOLO 50619193 Chróm € 52,06
EAN 4057304011665Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami
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HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSAPOLO 80619093 Chróm € 132,45
EAN 4057304003806Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754

 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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HANSA | KÚPEĽŇA

 HANSAPICO

Umývadlové batérie

 HANSAPICO 46042273 Chróm € 100,90
EAN 4057304002236Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

 HANSAPICO 46062273 Chróm € 91,43
EAN 4057304002243Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 

prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta
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HANSA | KÚPEĽŇA

Bidetové batérie 

 HANSAPICO 46073203 Chróm € 103,71
EAN 4015474238053Bidetová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným 
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbo-
vým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu 
vody

Vaňové/Sprchové batérie

 HANSAPICO 46112103 Chróm € 109,55
EAN 4015474238640Vaňová a sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 155 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSAPICO

 HANSAPICO 46169103 Chróm € 61,30
EAN 4057304011702Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50000900 € 98,08

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta
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Sprchové batérie

 HANSAPICO 46120103 Chróm € 93,82
EAN 4015474238657Sprchová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | 
ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPICO 50709903 Chróm € 44,70
EAN 4057304011689Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

 HANSAPICO

 HANSAPICO 46179103 Chróm € 52,06
EAN 4057304011696Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 50500100 € 104,65

ACS: 16 ACC NY 205
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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VEREJNÁ OBLASŤ

 HANSANOVA 

Umývadlové armatúry

 HANSANOVA STYLE 50938101 Chróm € 183,33
EAN 4015474171718Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA 5093810133 Čierna matná € 191,66
EAN 4057304015762

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC  
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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VEREJNÁ OBLASŤ

 HANSANOVA STYLE 5093810184 Čierna € 256,76
EAN 4015474171763Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  farebný povrch
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA STYLE 5093810196 Brúsená oceľ € 293,31
EAN 4015474179288Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  kartáčovaný povrch (zrno 320)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC

Dostupné od: 01-07-2021
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 131 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 131 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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VEREJNÁ OBLASŤ

 HANSANOVA STYLE 50918101 Chróm € 183,33
EAN 4015474171671Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA STYLE 5091810133 Čierna matná € 197,96
EAN 4057304015755

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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VEREJNÁ OBLASŤ

 HANSANOVA STYLE 50868101 Chróm € 141,81
EAN 4015474171640Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

 HANSANOVA 5086810133 Čierna matná € 201,17
EAN 4057304015748

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 186 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 186 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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 HANSANOVA STYLE 50968101 Chróm € 162,39
EAN 4015474171725Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01

 HANSANOVA 5096810133 Čierna matná € 215,25
EAN 4057304015779

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

KIWA: K100538/01

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 127 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 93 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSANOVA 00918101 Chróm € 171,56
EAN 4015474564763Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

ABP: P-IX 29551/IZ

 HANSANOVA 00938101 Chróm € 171,56
EAN 4015474600423Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

ABP: P-IX 29551/IZ

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 88 mm
• Pevné výtokové rameno

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2 )
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 106 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú 

vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 186 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

295Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

VEREJNÁ OBLASŤ

 HANSANOVA 008921160050 Chróm € 108,32
EAN 4015474589919Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/
min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSANOVA 00868101 Chróm € 148,62
EAN 4015474564732Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29551/IZ

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC

 HANSANOVA 00968101 Chróm € 154,55
EAN 4015474564794Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29551/IZ
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• (G3/8)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek

• Medené pripojovacie trubičky | (G3/8)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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 HANSAMINIMAT Poistný termostat

 HANSAMINIMAT 63410020 Chróm € 221,28
EAN 4015474275270Ostatné produkty |

Termostatická
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200

 HANSAMINIMAT 66380100 Chróm € 24,22
EAN 4015474277977Ostatné príslušenstvo

•  T-kus
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAMINIMAT 66390200 Chróm € 30,62
EAN 4015474277984Ostatné príslušenstvo

•  T-kus
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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HANSAPUBLIC

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC

Nástenné armatúry

 HANSAPUBLIC 57932171 Chróm € 324,19
EAN 4015474178953Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | 
ACS: 16 ACC LY 699

 HANSAPUBLIC 5793217133 Čierna matná € 504,75
EAN 4057304015786

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | 
ACS: 16 ACC LY 699
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
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 HANSAPUBLIC 57942171 Chróm € 318,17
EAN 4015474179233Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ | 
ACS: 16 ACC LY 699

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC

 HANSAPUBLIC 57952171 Chróm € 364,57
EAN 4015474179240Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | 
ACS: 16 ACC LY 699

 HANSAPUBLIC 5795217133 Čierna matná € 560,64
EAN 4057304015793

Dostupné od: 01-07-2021

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | 
ACS: 16 ACC LY 699

Ve
re

jn
á o

bl
as

ť 
HA

NS
AN

OV
A 

/ H
AN

SA
PU

BL
IC



• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 
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 HANSAPUBLIC 57962171 Chróm € 364,57
EAN 4015474179257Umývadlová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia  
(2 montážne otvory)
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 57860100 € 140,68

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ | 
ACS: 16 ACC LY 699

 HANSANOVA/ HANSAPUBLIC
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody
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Kompletné balíky

 HANSAPINTO Kúpeľňový set

 HANSAPINTO 45510080 Chróm € 497,09
EAN 4057304010125Sada vodovodných batérií |

DN15
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPINTO  Umývadlová batéria 45052283 1x € 173,09
 HANSAMICRA  Vaňová a sprchová batéria 58162171 1x € 234,13
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69
 HANSA Ostatné diely 59913988 1x € 36,05

 HANSAPINTO 45520080 Chróm € 450,94
EAN 4057304010132Sada vodovodných batérií |

DN15
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPINTO  Umývadlová batéria 45052283 1x € 173,09
 HANSAMICRA  Sprchová batéria 58150171 1x € 182,63
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69
 HANSA Ostatné diely 59913988 1x € 36,05

Kompletné balíky

 HANSAPINTO 45530080 Chróm € 662,59
EAN 4057304010149Sada vodovodných batérií |

DN15
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPINTO  Umývadlová batéria 45052283 1x € 173,09
 HANSAMICRA  Sprchová batéria 58150171 1x € 182,63
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69
 HANSAPINTO  Vaňová a sprchová batéria 45112183 1x € 173,09
 HANSABASICJET  Ručná sprcha 44680113 1x € 40,18
 HANSA Ostatné diely 59913988 1x € 36,05
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody
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 HANSAPRIMO Kúpeľňový set

 HANSAPRIMO 49000000 Chróm € 349,14
EAN 4015474262782Sada vodovodných batérií |

DN15
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPRIMO  Umývadlová batéria 49402203 1x € 112,53
 HANSAPRIMO  Vaňová a sprchová batéria 49442103 1x € 159,20
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69

Kompletné balíky

 HANSAPRIMO 49010000 Chróm € 322,99
EAN 4015474262799Sada vodovodných batérií |

DN15
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPRIMO  Umývadlová batéria 49402203 1x € 112,53
 HANSAPRIMO  Sprchová batéria 49450103 1x € 139,69
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody
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 HANSAPOLO Kúpeľňový set

 HANSAPOLO 46520090 Chróm € 403,34
EAN 4057304010163Sada vodovodných batérií |

DN15
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPOLO  Umývadlová batéria 51402293 1x € 114,37
 HANSAMICRA  Vaňová a sprchová batéria 58162171 1x € 234,13
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69

 HANSAPOLO 46530090 Chróm € 355,32
EAN 4057304010170Sada vodovodných batérií |

DN15
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSAPOLO  Umývadlová batéria 51402293 1x € 114,37
 HANSAMICRA  Sprchová batéria 58150171 1x € 182,63
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670113 1x € 82,69

Kompletné balíky
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 HANSA 89940000 € 977,31
EAN 4057304008825Podomietkový termostatický set |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 1x € 97,32
 HANSAHOME  Vaňová a sprchová batéria 88629045 1x € 548,70
 HANSAVIVA  Hlavová sprcha 44260100 1x € 422,93
 HANSABASICJET  Ručná sprcha 44630300 1x € 41,75
 HANSA Pripojovacie koleno 44250100 1x € 52,54
 HANSA Držiak sprchy 44450100 1x € 6,78
 HANSA Sprchová hadica 54120400 1x € 38,90

 HANSA 89950000 € 1.079,51
EAN 4057304008832Podomietkový termostatický set |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 1x € 97,32
 HANSALIVING  Vaňová a sprchová batéria 81149562 1x € 660,60
 HANSAVIVA  Hlavová sprcha 44260240 1x € 443,24
 HANSABASICJET  Ručná sprcha 44630300 1x € 41,75
 HANSA Pripojovacie koleno 44250100 1x € 52,54
 HANSA Držiak sprchy 44450100 1x € 6,78
 HANSA Sprchová hadica 54120400 1x € 38,90

HANSABLUEBOX Podomietkové termostatické sety

Kompletné balíky
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–  Produktové obrazce s dokonalými proporciami pre 

HANSAMATRIX

slobodu plánovania

produktové obrazce

–  Rozmanité riešenia pre pákové zmiešavacie batérie 

HANSAMATRIX
postavené iba na dvoch 

redukované produktové 

HANSAMATRIX
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Rastr

dokonale zosúladené a v tomto rastri sa na 

HANSAMATRIX pre umývadlo HANSAMATRIX

HANSA | LIVING

HANSAMATRIX
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S HANSAMATRIX

Krok A 

Krok B

Krok C

podomietkové teleso HANSAMATRIX

Krok D

HANSALOFT
57572183

HANSALIGNA
44892183

HANSADESIGNO STYLE
51092183

HANSASTELA
44902183
| 30.6.2021

HANSASTELA (NOVÉ)
44902173
| 1.4.2021

HANSARONDA
44882183

44000100

A

B

C

Miesto inštalácie

Typ batérie

Produktový rad

Séria

Podomietkové teleso 
HANSAMATRIX  

Inštalačné 
 príslušenstvo:

Sada montážnych 
uhlov
44050100
(odporúčané)

Vysoko odporúčané:
Montážna lišta
44050000

Umývadlo

Jednopákové zmiešavacie batérie

Závislé od radu
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HANSALOFT
57639583

HANSALOFT
57649583

HANSALIGNA
44549583

HANSALIGNA
44559583

HANSADESIGNO 
STYLE
44509583

HANSADESIGNO 
STYLE
44519583

HANSA | LIVING
44529583

HANSA | LIVING
44539583

HANSASTELA
44569583
| 30.6.2021

HANSASTELA (NOVÉ)
44569573
| 1.4.2021

HANSASTELA
44579583
| 30.6.2021

HANSASTELA (NOVÉ)
44579573
| 1.4.2021

HANSARONDA
44589583

HANSARONDA
44599583

44440100

44440200

HANSASTILO 
44430100

44420100

250 X 250
HANSAVIVA 
04190340

200 X 200
HANSAVIVA 
04190240

Ø 220
HANSARAIN 
04190300

250 X 250
HANSAVIVA 
04180340

200 X 200
HANSAVIVA 
04180240

Ø 220
HANSARAIN 
04180300

HANSALOFT 
57652100

HANSADESIGNO STYLE 
51162180

HANSASTELA
57822100

HANSARONDA
05822172

HANSALIGNA
06822102

HANSAFILL

HANSAFILL

HANSAFILL

HANSAFILL

05199000

05160100

05170100

05180100

44810000

44000100

2x 44040100

44010100

1x 44040100 1x 44040100 1x 44040100

1x 44800000 1x 44800000

44020100 44030100

2x 44040100

44430170

44050100 44050000

HANSASTILO 
54390100

HANSAACTIVEJET STYLE
84370230

HANSASILVERJET

HANSASTILO
54390100

HANSASILVERJET

A

B

C

D

Súprava montážnych 
uhlov

(bežné)

Dôrazne odporúčané:
Montážna lišta

Pri použitiach v horizontálnej a vertikálnej polohe 
(napr. jednopáková zmiešavacia batéria s hlavovou 
sprchou na stene):
Dodatočne 1 – 2 montážne lišty na vertikálnu inštaláciu

Pri použití v horizontálnej polohe:
1 montážna lišta 
 (pri väčších vzdialenostiach sa 
môžu doplniť ďalšie)

Sprcha a vaňa

Jednopákové zmiešavacie batérie Termostat

Bez prepínania S prepínaním

Závislé od radu

Výber
1 komponentu z (A)

Držiaky sprchy, súpravy nástenných 
tyčí (A)

Hlavová sprcha (C) Vaňový výtok (D) HANSAFILL (E)Ručná sprcha, nástenná tyč (B)

Výber
1 komponentu z (B/C/D)

Výber
2 komponentov z (B/C/D)

Pri kombinácii
komponentov (B/C/D)

Výber
2 komponentov z (B/C/D)

Pri kombinácii
komponentov (B/C/D)

Výber
HANSAFILL (E)

a 1 komponentu z (B/C)

Pre vaňové výtoky

Výber 
HANSAFILL (E)

a 1 komponentu z (B/C)

Pre vaňové výtoky

Závislé od radu Nezávislé od raduNezávislé od radu

Termostat 
s uzatváraním a prepínaním

Termostat s uzatváraním

Nástenný držiak 
sprchy

Ručná sprcha s nástenným 
prípojným oblúkom

Súprava nástennej tyče 
s nástenným prípojným oblúkom 
(1100 mm)

Hlavová sprcha

Hlavová sprcha

Hlavová sprcha

Hlavová sprcha

Hlavová sprcha

Hlavová sprcha

(vrát. okrúhlej rozety)

(vrát. okrúhlej 
rozetya rozety 
v dizajne
soft edge)

(vrát. okrúhlej
rozety)

(vrát. okrúhlej rozety)

(vrát. okrúhlej rozety)

Sada pre konečnú 
montáž

Prítoková a odtoková 
súprava 
(štandardné 
vane)

Prítoková a odtoková 
súprava 
(špeciálne 
formáty/
veľkosti)

Pripojovacia hadica 
(montážna 
súprava)

Prerušovač potrubia 
(vhodné pre 
HANSADESIGNO STYLE)

Ďalšie požadované
komponenty:

Možnosti kombinácie so súpravami 
nástenných tyčí HANSA, ako napr.

Ručná sprcha

Súprava nástennej tyče (970 mm)

Sprchová hadica

Súprava obsahuje:

Ručná sprcha 

Sprchová hadica 

Dĺžka 1250 mm: 54120400
Dĺžka 1600 mm: 54120500 
Dĺžka 1750 mm: 54120200 
Dĺžka 2000 mm: 54120300

(vhodné pre
HANSADESIGNO STYLE)

Dĺžka 1600 mm: 54120500

HANSASTELA
57240000
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  HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty 
  HANSAMATRIX Podomietkové telesá 

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4400  0100  
  €   247,63  
  G1/2   

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4401  0100  
  €   357,95  
  Otočný prepínač 

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4402  0100  
  €   495,58 

  HANSAMATRIX  
  Inštalačná jednotka   |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4403  0100  
  €   619,04  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2 

  HANSAMATRIX  
Uhlové pripojenie     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4404  0100  
  €   87,67  
  G1/2 

  HANSA  
  Prerušovač potrubia   |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4480  0000   Chróm  
  €   92,76  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2 + G3/4 

  HANSAMATRIX  
Montážna lišta  
  4405  0000  
  €   135,96 

  HANSAMATRIX  
Montážny uholník  
  4405  0100  
  €   41,32 

 Umývadlové podomietkové riešenia 

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4400  0100  
  €   247,63  
  G1/2   

  HANSALOFT  
  Umývadlová batéria   |   Sada 
pre konečnú montáž/
Jednopáková     |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN 15  
  5757  2183   Chróm  
  €   471,06  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 197 mm   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková     |   Podomietková 
inštalácia   (2 montážne 
otvory)  ,   DN15  
  5109  2183   Chróm  
  €   438,31  
  • Vyloženie  : 194 mm  
 

  HANSALIGNA  
  Umývadlová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková     |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN 15  
  4489  2183   Chróm  
  €   447,28  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 190 mm 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková     |   Podomietková 
inštalácia  
  4490  2173   Chróm  
  €   370,45  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 187mm  
|   01-04-2021   

  HANSARONDA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková     |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN 15  
  4488  2183   Chróm  
  €   405,00  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 186 mm 

  HANSAMATRIX – Podomietkové riešenia 

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4401  0100  
  €   357,95  
  Otočný prepínač 

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  5764  9583   Chróm  
  €   445,93  
  Otočný prepínač   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4451  9583   Chróm  
  €   396,81   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4455  9583   Chróm  
  €   446,95  
  Otočný prepínač   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4457  9573   Chróm  
  €   391,02  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
|   01-04-2021   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4459  9583   Chróm  
  €   409,51  
  Otočný prepínač   
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  HANSA  
  Príslušenstvo pre sprchy   | 
  Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  4481  0000   Chróm  
  €   100,76   

  HANSAFILL  
Napúšťacia a vypúšťacia 
súprava     |   Podomiet-
ková   |   Montáž na okraj vane  
  0516  0100   Chróm  
  €   265,07  
  • Priame pripojenie
  • Vonkajší závit   G3/4   

  HANSAFILL  
Napúšťacia a vypúšťacia 
súprava     |   Podomiet-
ková   |   Montáž na okraj vane  
  0517  0100   Chróm  
  €   297,23  
  • Priame pripojenie
  • Vonkajší závit   G3/4 

  HANSAFILL  
Pripojovacia hadica 
800 mm    
  0518  0100   Chróm  
  €   24,02  
  G3/4 x G3/4 

  HANSAFILL  
  Výtokové rameno  
  0519  9000   Chróm  
  €   80,25   

  HANSAMATRIX Podomietkový termostat (2-cestný s uzatváraním) 

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka   |   
Podomietková   |   Podomiet-
ková inštalácia  ,   DN15  
  4403  0100  
  €   619,04  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2 

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4453  9583   Chróm  
  €   467,90  
  Otočný prepínač, Prepínač 
integrovaný do ovládača 
prietoku  

   

  HANSA výtokové ramená 

  HANSALOFT  
  Výtokové rameno   |   Nástenná 
montáž  ,   DN15  
  5765  2100   Chróm  
  €   155,38  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 197 mm 

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Výtokové rameno   |   Nástenná 
montáž  ,   DN15   |   212 mm  
  5116  2180   Chróm  
  €   170,71  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 195 mm 

  HANSALIGNA  
  Výtokové rameno   |   Nástenná 
montáž  ,   DN15  
  0682  2102   Chróm  
  €   176,51  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 180 mm 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Výtokové rameno   |   Nástenná 
montáž  
  5724  0000   Chróm  
  €   214,60  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 187mm  
|   01-04-2021 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Výtokové rameno   |   Nástenná 
montáž  
  5724  1000   Chróm  
  €   214,60  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 187mm  
|   01-04-2021 

  HANSARONDA  
  Výtokové rameno   |   Nástenná 
montáž  ,   DN15  
  0582  2172   Chróm  
  €   164,31  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 180 mm 

  HANSAMATRIX  
Uhlové pripojenie     | 
  Podomietková   |   
Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  4404  0100  
  €   87,67  
  G1/2 

  HANSA  
Prerušovač potrubia     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4480  0000   Chróm  
  €   92,76  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2 + G3/4 
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  HANSAMATRIX  Sprcha

  HANSAMATRIX  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4400  0100  
  €   247,63  
  G1/2   

  HANSALOFT  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  5763  9583   Chróm  
  €   390,22  
  Nástenné pripojovacie koleno  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 60 mm   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4450  9583   Chróm  
  €   346,45  
  Nástenné pripojovacie koleno  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

  HANSALIGNA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4454  9583   Chróm  
  €   390,22  
  Nástenné pripojovacie koleno  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 60 mm   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4456  9573   Chróm  
  €   341,06  
Nástenné pripojovacie koleno
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
|   01-04-2021 

  HANSARONDA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4458  9583   Chróm  
  €   357,49  
  Nástenné pripojovacie koleno  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 60 mm   

  HANSAMATRIX  
Uhlové pripojenie     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4404  0100  
  €   87,67  
  G1/2 

  HANSALIVING  
  Sprchová súprava   |   
Sada pre konečnú 
 montáž   |       1100 mm  
  4442  0100   Chróm  
  €   519,28  
  Ručná sprcha
Nástenné pripojovacie koleno
Sprchová hadica (1600 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  G1/2  

   

  HANSALIVING  
  Ručná sprcha   |   
Sada pre konečnú montáž       
  4443  0100   Chróm  
  €   381,51  
  Ručná sprcha
Nástenné pripojovacie koleno
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  G1/2   

  HANSAMATRIX Podomietkový termostat (1-cestný s uzatváraním) 

  HANSAMATRIX  
  Inštalačná jednotka   |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4402  0100  
  €   495,58 

  HANSALIVING  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  4452  9583   Chróm  
  €   467,90  
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objím-
ka | Možnosť otočenia pri inštalácii

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna 
krabica a krycia objímka

• Bez vrchnej sady

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna 
krabica a krycia objímka
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 HANSAMATRIX Podomietkové telesá

 HANSAMATRIX 44000100 € 247,63
EAN 4057304006661Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSASTELA  Sprchová batéria 44569573 € 341,06

 HANSAMATRIX 44010100 € 357,95
EAN 4057304006937Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

 HANSAMATRIX 44020100 € 495,58
EAN 4057304007255Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100

 HANSAMATRIX Podomietkové telesá 
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• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 

systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
• Bez vrchnej sady

• (G1/2)
• Tlaková zátka

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

• (G1/2 + G3/4)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

93
80
75

93 75

G1/2
64

170

10

31

max 90
min 65
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 HANSAMATRIX 44030100 € 619,04
EAN 4057304007286Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100

 HANSAMATRIX 44040100 € 87,67
EAN 4015470030385Uhlové pripojenie |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000

 HANSA 44800000 Chróm € 92,76
EAN 4015474259027Prerušovač potrubia |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm

 HANSAMATRIX Podomietkové telesá 
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• Upevňovacia súprava

• Upevňovacia súprava
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 HANSAMATRIX 44050000 € 135,96
EAN 4015474204003Montážna lišta

•  Vhodné pre  HANSAMATRIX a 
 HANSABLUEBOX; pre presnú a jednoduchú 
montáž inštalačnej jednotky; montážna liš-
ta s možnosťou upevnenia v rastri 25 mm; 
upevňovacie skrutky pre montážne ventily; 
montážnu lištu je možné predĺžiť pomocou 
ďalších líšt

 HANSAMATRIX 44050100 € 41,32
EAN 4015474257535Montážny uholník

•  montážny uholník - sada pre presnú a jed-
noduchú inštaláciu podomietkových telies 
a montážnych líšt. 2 x montážny uholník s 
montážnymi dielmi; upevňovacie skrutky

 HANSAMATRIX Podomietkové telesá 
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HANSABLUEBOX

Istota je istota

 

jednotke

 Dosadacie 
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HANSABLUEBOX  
 proces sa 

rozhodovacieho a 

HANSABLUEBOX

 

BLUECLICK
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80010000 
3/4“ s uzatváracími ventilmi

80000000 
1/2“
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Jednopákové zmiešavacie batérie
3.5 4.0 4.8

Bez S Bez S Bez S S
bez uzatvárania 

HANSALOFT

8113 8114
81143552*

8773 8772
8772

8762 8760
8760

8866 0228
HANSALIGNA HANSADESIGNO STYLE

8387 8385
8385 8110 8111

8111

8387 8385
8385 8110 8111

8111
8113 8114

8114HANSASTELA

8785 8784
8784

8112 02288785 8784
8784

HANSASTELA

8785 8784
8784

8113 8114
8114

8785 8784
8784

HANSARONDA

8112 0228

8386 8384
8384

8386 8384
8384

HANSATWIST HANSAPINTO HANSAMIX

8985
8985

8984
8984
8984
8984

8527 8526
8528 8185 8184

8184

HANSAVANTIS

8261
8261

8260
8260
8260

8861 8862
8862

HANSAPRIMO

8991 8990
8990 8860 0228

HANSAPOLO

8061 8060
8062

CL
IN

IC
A

8862 8861 8860

PU
BL

IC

Elektronické termostatické batérie

HANSAELECTRA bez zmiešavania HANSAELECTRA

8180 8180 8180 8181 8181 8181 8190 8191
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  HANSABLUEBOX Prehľad 
  HANSABLUEBOX inštalačná jednotka 

  HANSABLUEBOX  
  Inštalačná jednotka     |   
Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  8000  0000  
  €   97,32  
  G1/2 

  HANSABLUEBOX  
  Inštalačná jednotka     | 
  Podomietková inštalácia  , 
  DN20  
  8001  0000  
  €   140,31  
  • Vnútorný závit
  • Uzatvárací ventil (y)   G3/4 

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8114  9562   Chróm  
  €   660,60  
  Otočný prepínač  

   

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8114  3562   Chróm  
  €   848,39  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Tlmiče     

   

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  8114  9572   Chróm  
  €   726,97  
  Otočný prepínač  

   

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  8114  3572   Chróm  
  €   933,67  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  8114  9552   Chróm  
  €   635,99  
  Otočný prepínač  

   

  HANSALIVING  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  8114  3552   Chróm  
  €   823,87  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSAHOME  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8862  9045   Chróm  
  €   548,70  
  Otočný prepínač  

   

  HANSAHOME  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8862  3045   Chróm  
  €   712,89  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Tlmiče     

   

  HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat 

  HANSALIVING  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8113  9562   Chróm  
  €   651,11  

   

  HANSALIVING  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8113  9572   Chróm  
  €   716,56  
    
   

  HANSALIVING  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8113  9552   Chróm  
  €   626,56  
    
   

  HANSAHOME  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8861  9045   Chróm  
  €   542,70  

   

 HANSABLUEBOX  Podomietkový vaňový a sprchový termostat 
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  HANSABLUEBOX Centrálny termostat 

  HANSALIVING  
Centrálny termostat     |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8112  9573   Chróm  
  €   493,81  
  
   

  HANSALIVING  
Centrálny termostat     |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8112  9583   Chróm  
  €   543,44  
    
   

  HANSALIVING  
Centrálny termostat     |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8866  9501   Chróm  
  €   469,22      
  
   

  HANSAHOME  
Centrálny termostat     |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8860  9045   Chróm  
  €   422,90  
    
 

  HANSA  
  Podomietkový termostatický 
set   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Termostatická   | 
  Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  8994  0000  
  €   977,31 

  HANSA  
  Podomietkový termostatický 
set   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Termostatická   |   
Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  8995  0000  
  €   1.079,51 

  HANSABLUEBOX Pákové zmiešavacie batérie 

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8111  9593   Chróm  
  €   380,69  
  Otočný prepínač   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8111  9563   Chróm  
  €   372,86  
  Otočný prepínač   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8111  3593   Chróm  
  €   490,75  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8111  3563   Chróm  
  €   490,75  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8110  9593   Chróm  
  €   320,31   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8110  9563   Chróm  
  €   320,31   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8760  9003   Chróm  
  €   375,41  
  Otočný prepínač   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8772  9003   Chróm  
  €   375,41  
  Otočný prepínač   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8760  3003   Chróm  
  €   491,65  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8772  3003   Chróm  
  €   491,65  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSALOFT  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8762  9003   Chróm  
  €   286,23   

  HANSALOFT  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8773  9003   Chróm  
  €   286,23   
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  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8385  9513   Chróm  
  €   353,49  
  Otočný prepínač  
 

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8385  9503   Chróm  
  €   353,49  
  Otočný prepínač   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8385  3513   Chróm  
  €   467,17  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

 

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8385  3503   Chróm  
  €   467,17  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSALIGNA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8387  9513   Chróm  
  €   256,37   

  HANSALIGNA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8387  9503   Chróm  
  €   256,37   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8784  9073   Chróm  
  €   332,23  
  Otočný prepínač  
    G1/2  
|   01-04-2021   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8784  9173   Chróm  
  €   332,23  
  Otočný prepínač  
    G1/2  
|   01-04-2021 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8784  3073   Chróm  
  €   420,42  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
|   01-04-2021  

   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8784  3173   Chróm  
  €   420,42  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
|   01-04-2021  

   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8785  9073   Chróm  
  €   220,49  
    G1/2  
|   01-04-2021   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8785  9173   Chróm  
  €   220,49  
    G1/2  
|   01-04-2021   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8384  9583   Chróm  
  €   321,07  
  Otočný prepínač  

 

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8384  9573   Chróm  
  €   321,07  
  Otočný prepínač   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8384  3583   Chróm  
  €   402,88  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8384  3573   Chróm  
  €   402,88  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSARONDA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8386  9583   Chróm  
  €   214,44   

  HANSARONDA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8386  9573   Chróm  
  €   214,44   
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  HANSAMIX  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8184  9083   Chróm  
  €   227,79  
  Otočný prepínač   

  HANSAMIX  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8184  3083   Chróm  
  €   302,14  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSAMIX  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8185  9083   Chróm  
  €   157,50   

  HANSAMEDICA  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8185  9046   Chróm  
  €   176,37 

 |   31-12-2021   

  HANSATWIST  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8984  9085   Chróm  
  €   216,65  
  Otočný prepínač   

  HANSATWIST  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8984  9083   Chróm  
  €   216,65  
  Otočný prepínač   

  HANSATWIST  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8984  3085   Chróm  
  €   270,90  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSATWIST  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8984  3083   Chróm  
  €   270,90  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSATWIST  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8985  9083   Chróm  
  €   157,38   

  HANSATWIST  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8985  9085   Chróm  
  €   157,38   

  HANSAVANTIS   
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8260  9077   Chróm  
  €   216,40  
  Otočný prepínač   

  HANSAVANTIS  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8260  9073   Chróm  
  €   216,40  
  Otočný prepínač   

  HANSAVANTIS   
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8260  3077   Chróm  
  €   266,61  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSAVANTIS   
STYLE  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8261  9077   Chróm  
  €   150,36   

  HANSAVANTIS  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8261  9073   Chróm  
  €   150,36   
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  HANSAPINTO  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8526  9183   Chróm  
  €   195,72  
  Otočný prepínač   

  HANSAPINTO  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8528  3083   Chróm  
  €   240,57  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSAPINTO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8527  9183   Chróm  
  €   127,70   

  HANSAPRIMO  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8990  9003   Chróm  
  €   187,45  
  Otočný prepínač   

  HANSAPRIMO  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8990  3003   Chróm  
  €   243,08  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSAPRIMO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8991  9003   Chróm  
  €   124,63   

  HANSAPOLO  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8060  9093   Chróm  
  €   195,30  
  Otočný prepínač   

  HANSAPOLO  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8062  3093   Chróm  
  €   256,58  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  

   

  HANSAPOLO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8061  9093   Chróm  
  €   132,45   
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  HANSABLUEBOX Špeciálne produkty 

Umývadlové podomietkové bezdotykové batérie  ( HANSABLUEBOX) 

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8080  2100   Chróm  
  €   580,99  
  • Pripojenie na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu     
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 170 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8080  2110   Chróm  
  €   611,58  
  • Pripojenie na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu     
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 245 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8080  2120   Chróm  
  €   642,14  
  • Pripojenie na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu     
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 310 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8081  2111   Chróm  
  €   764,45  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 245 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8081  2101   Chróm  
  €   733,88  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 170 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8081  2121   Chróm  
  €   795,03  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 310 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8180  2100   Chróm  
  €   625,69  
  • Pripojenie na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu     
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 170 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8180  2110   Chróm  
  €   645,06  
  • Pripojenie na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu     
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 245 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8180  2120   Chróm  
  €   691,53  
  • Pripojenie na studenú alebo 

vopred zmiešanú vodu     
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 310 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8181  2101   Chróm  
  €   774,09  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 170 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8181  2111   Chróm  
  €   806,33  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 245 mm  

   

  HANSAELECTRA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Bezdotyková   |   Podomietková 
inštalácia  
  8181  2121   Chróm  
  €   838,56  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
  • Vyloženie  : 310 mm  

   

  HANSA  
  Smart príslušenstvo  
  5828  0100  
  €   146,06 

  HANSA  
  Smart príslušenstvo  
  5830  0100  
  €   146,06 

  HANSA  
  Smart príslušenstvo  
  6449  0100  
  €   88,23 

  HANSA  
  Smart príslušenstvo  
  6499  0100  
  €   98,85   

  HANSA  
  Smart príslušenstvo  
dĺžka 1 m
  59  913  412  
  €   39,44 

  HANSA  
  Elektronické diely  
  59  914  579  
  €   14,99 

  HANSA  
Vypúšťací ventil pre 
umývadlo  
  59  913  988   Chróm  
  €   36,05  
  • Tlačný uzáver odpadu  
  G1 1/4 

  HANSA  
Vypúšťací ventil pre 
umývadlo    
  0762  0100   Chróm  
  €   25,14  
  • Tlačný uzáver odpadu  
  G1 1/4  dĺžka 1,5 m

  59  910  648  
  €   42,73 

 dĺžka 2 m
  59  913  414  
  €   47,41 

 dĺžka 2,5 m
  59  913  415  
  €   47,41 

 dĺžka 7 m
  59  913  417  
  €   85,00 
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  HANSACLINICA  

  HANSACLINICA  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Termostatická   |   
Podomietková inštalácia  
  8862  9085   Chróm  
  €   546,78  
  Otočný prepínač  

   

  HANSACLINICA  
  Sprchová batéria   |   Sada pre 
konečnú montáž  /Termostatic-
ká   |   Podomietková inštalácia  
  8861  9085   Chróm  
  €   541,78  

   

  HANSACLINICA  
  Centrálny termostat   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  
  8860  9085   Chróm  
  €   500,69  

   

  HANSACLINICA  
Ovládač pre dezinfekciu  
  59  914  169  
  €   105,64  

 

  HANSAELECTRA Špeciálne podomietkové sprchové termostaty 

  HANSAELECTRA  
  Sprchová batéria   |   Sada pre 
konečnú montáž  /Bezdotyko-
vá   |   Podomietková inštalácia  
  8090  9001   Chróm  
  €   840,88  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  

   

  HANSAELECTRA  
  Sprchová batéria   |   Sada pre 
konečnú montáž  /Bezdotyko-
vá   |   Podomietková inštalácia  
  8190  9001   Chróm  
  €   886,93  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  

   

  HANSAELECTRA  
  Sprchová batéria | Sada pre 
konečnú montáž/Tiptronic |     
Podomietková inštalácia  
  8091  9001   Chróm  
  €   840,88  
  • Tlačidlo  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  

   

  HANSAELECTRA  
  Sprchová batéria | Sada pre 
konečnú montáž/Tiptronic | 
    Podomietková inštalácia  
  8191  9001   Chróm  
  €   886,93  
  • Tlačidlo  
  • Automatický oplach 

(spláchnutie)  
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• (G1/2)
• Tlaková zátka

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

• Bez vrchnej sady

• Vnútorný závit | Uzatvárací ventil (y) | (G3/4)
• Tlaková zátka

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

• Bez vrchnej sady
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 HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

 HANSABLUEBOX 80000000 € 97,32
EAN 4015474278042Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 75 - 105 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Nadstavný segment, 15 mm, 59914182;  
Adaptér, H/C reversed, 59914184; Preplachovacia zátka, 59914185

 HANSABLUEBOX 80010000 € 140,31
EAN 4015474279476Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN20
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Pre kompletný výrobok si prosím objednaj-

te toto podomietkové teleso a vrchnú sadu 
s funkčnou jednotkou

Hĺbka inštalácie: 75 - 105 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 15 mm, 59914182; Adaptér, H/C reversed, 59914184;  
Preplachovacia zátka, 59914185; Montážna lišta, 44050000

 HANSABLUEBOX Podomietkové telesá 
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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 HANSABLUEBOX  
Podomietkový vaňový a sprchový termostat

 HANSALIVING 81149562 Chróm € 660,60
EAN 4015474279001Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

 HANSALIVING 81143562 Chróm € 848,39
EAN 4015474278998Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat
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 HANSALIVING 81149572 Chróm € 726,97
EAN 4057304004711Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143572 Chróm € 933,67
EAN 4057304004728Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat
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PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

 HANSALIVING 81149552 Chróm € 635,99
EAN 4015474279018Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81143552 Chróm € 823,87
EAN 4015474279025Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nasta-
venie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat
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 HANSAHOME 88629045 Chróm € 548,70
EAN 4015474279131Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88623045 Chróm € 712,89
EAN 4015474279148Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat
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 HANSABLUEBOX  
Podomietkový sprchový termostat

 HANSALIVING 81139562 Chróm € 651,11
EAN 4015474278967Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné 
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSALIVING 81139572 Chróm € 716,56
EAN 4057304004742Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre  
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |  
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |  
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice 
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat
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 HANSALIVING 81139552 Chróm € 626,56
EAN 4015474278974Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88619045 Chróm € 542,70
EAN 4015474278981Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE doda-
točné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia 
objímka

• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka 
pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania
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 HANSABLUEBOX Centrálny termostat

 HANSALIVING 81129573 Chróm € 493,81
EAN 4015474279193Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSALIVING  Príslušenstvo pre sprchy 02288202 € 102,86
 HANSALIVING  Pripojovacie koleno 51570162 € 175,18
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | 
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

 HANSALIVING 81129583 Chróm € 543,44
EAN 4057304004766Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 29.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľah-
kú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkč-
ná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSALIVING  Príslušenstvo pre sprchy 02288183 € 83,50
 HANSALIVING  Pripojovacie koleno 51570183 € 175,18
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Centrálny termostat
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 HANSALIVING 88669501 Chróm € 469,22
EAN 4015474287198Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSALIVING  Príslušenstvo pre sprchy 02288102 € 102,86
 HANSALIVING  Pripojovacie koleno 51570163 € 175,18
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAHOME 88609045 Chróm € 422,90
EAN 4015474279209Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú 
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná 
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSAHOME  Príslušenstvo pre sprchy 02288101 € 58,21
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSABLUEBOX Centrálny termostat
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 HANSA 89940000 € 977,31
EAN 4057304008825Podomietkový termostatický set |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 1x € 97,32
 HANSAHOME  Vaňová a sprchová batéria 88629045 1x € 548,70
 HANSAVIVA  Hlavová sprcha 44260100 1x € 422,93
 HANSABASICJET  Ručná sprcha 44630300 1x € 41,75
 HANSA Pripojovacie koleno 44250100 1x € 52,54
 HANSA Držiak sprchy 44450100 1x € 6,78
 HANSA Sprchová hadica 54120400 1x € 38,90

 HANSA 89950000 € 1.079,51
EAN 4057304008832Podomietkový termostatický set |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 1x € 97,32
 HANSALIVING  Vaňová a sprchová batéria 81149562 1x € 660,60
 HANSAVIVA  Hlavová sprcha 44260240 1x € 443,24
 HANSABASICJET  Ručná sprcha 44630300 1x € 41,75
 HANSA Pripojovacie koleno 44250100 1x € 52,54
 HANSA Držiak sprchy 44450100 1x € 6,78
 HANSA Sprchová hadica 54120400 1x € 38,90

 HANSABLUEBOX  
Podomietkové termostatické sety

 HANSABLUEBOX Podomietkové termostatické sety
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  HANSAVARIO Prehľad 

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková  /Termostatická   |    
Podomietková inštalácia  , 
  DN20  
  0805  0290  
  €   983,83  
  • Uzatvárací ventil (y)   G3/4 

  HANSALIVING  
Centrálny termostatbatéria | 
Sada   pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN20  
  5112  9172   Chróm  
  €   336,19  

   

  HANSALIVING  
Centrálny termostat  batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN20  
  0665  9105   Chróm  
  €   280,13  

   

  HANSAMIX  
Centrálny termostat     |   Sada 
pre konečnú montáž  / 
Termostatická   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN20  
  0860  9175   Chróm  
  €   170,77  

   

  HANSAVARIO  

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5786  0200  
  €   163,58  
  G1/2 

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia   (2 montážne 
otvory)  ,   DN15  
  5109  2183   Chróm  
  €   438,31  
  • Vyloženie  : 194 mm   

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka   |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5786  0100  
  €   140,68  
  G1/2 

  HANSALOFT  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5777  2103   Chróm  
  €   380,96  
  • Vyloženie  : 193 mm   

  HANSALIGNA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  0640  2103   Chróm  
  €   377,82  
  • Vyloženie  : 185 mm   

  HANSARONDA  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  0383  2273   Chróm  
  €   338,85  
  • Vyloženie  : 182 mm   

  HANSAPUBLIC  
  Umývadlová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia   (2 montážne 
otvory)  
  5793  2171   Chróm  
  €   324,19  
  • Vyloženie  : 225 mm  

   

  HANSAPUBLIC  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia   (2 montážne 
otvory)  
  5794  2171   Chróm  
  €   318,17  
  • Vyloženie  : 225 mm  

   

  HANSAPUBLIC  
  Umývadlová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia   (2 montážne 
otvory)  
  5795  2171   Chróm  
  €   364,57  
  • Vyloženie  : 300 mm  

   

  HANSAPUBLIC  
  Umývadlová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia   (2 montážne 
otvory)  
  5796  2171   Chróm  
  €   364,57  
  • Vyloženie  : 300 mm  

   

  HANSA  
  Upevňovacie súčasti  
  59  913  086  
  €   35,46 
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  HANSAVARIO pre voľne stojace vaňové batérie 

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka |
Podomietkové teleso pre 
vaňové batérie |
Voľne stojace na podlahe
(1 montážny otvor), DN 15    
  5328  0100  
  €   538,81  
  G1/2   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Voľne stojaca 
na podlahe   (1 montážny 
otvor)  ,   DN15  
  5327  2083   Chróm  
  €   2.490,55  
  Ťažný prepínač, Automatické 
vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy  
  Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
3-prúdová ručná sprcha:     
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd  
  • Vyloženie  : 209 mm   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Voľne stojaca 
na podlahe   (1 montážny 
otvor)  ,   DN15  
  5776  2073   Chróm  
  €   2.195,81  
  Ťažný prepínač, Automatické 
vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy  
  Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)  
  • Vyloženie  : 197 mm   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Jednopáková   |   Voľne stojaca 
na podlahe   (1 montážny 
otvor)  ,   DN15  
  0646  2083   Chróm  
  €   2.094,31  
  Ťažný prepínač, Automatické 
vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy  
  Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:    
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 200 mm   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Voľne stojaca 
na podlahe   (1 montážny 
otvor)  
  5725  2073   Chróm  
  €   2.234,42  
  Ťažný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 209mm  
|   01-04-2021   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Jednopáková   |   Voľne stojaca 
na podlahe   (1 montážny 
otvor)  ,   DN15  
  0342  2073   Chróm  
  €   2.138,29  
  Ťažný prepínač, Automatické 
vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy  
  Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:    
  – Intenzívny prúd  
  • Vyloženie  : 200 mm   
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 Vaňa/Sprcha HANSAVARIO 3.5 

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka   |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5000  0900  
  €   98,08  
  G1/2 

  HANSATWIST  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   
Podomietková inštalácia  
  4976  9003   Chróm  
  €   69,63  
  Tlačný prepínač   

  HANSATWIST  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   
Podomietková inštalácia  
  4976  9005   Chróm  
  €   69,63  
  Tlačný prepínač   

  HANSAPRIMO  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   
Podomietková inštalácia  
  4997  9003   Chróm  
  €   63,73  
  Tlačný prepínač  
 

  HANSAPOLO  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   
Podomietková inštalácia  
  5060  9193   Chróm  
  €   61,30  
  Tlačný prepínač   

  HANSAPICO  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   
Podomietková inštalácia  
  4616  9103   Chróm  
  €   61,30  
  Tlačný prepínač   

 Vaňa/Sprcha  HANSAVARIO 4.0 

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5001  0900  
  €   107,28  
  G1/2 

  HANSAPINTO  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   
Podomietková inštalácia  
  4516  9183   Chróm  
  €   63,73  
  Tlačný prepínač   

 Sprcha  HANSAVARIO 3.5 

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5050  0100  
  €   104,65  
  G1/2 

  HANSATWIST  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  / 
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4977  9003   Chróm  
  €   52,57   

  HANSATWIST  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  / 
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4975  9003   Chróm  
  €   60,29   

  HANSATWIST  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4977  9005   Chróm  
  €   52,57   

  HANSATWIST  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4975  9005   Chróm  
  €   60,29  
 

  HANSAPRIMO  
Sprchová batéria     |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4999  9003   Chróm  
  €   46,99   

  HANSAPRIMO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4998  9003   Chróm  
  €   54,57   

  HANSAPOLO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  5062  9993   Chróm  
  €   44,40   

  HANSAPOLO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  5061  9193   Chróm  
  €   52,06   

  HANSAPICO  
  Sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  5070  9903   Chróm  
  €   44,70   

  HANSAPICO  
Sprchová batéria     |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4617  9103   Chróm  
  €   52,06   

 Sprcha  HANSAVARIO 4.0 

  HANSAVARIO  
Inštalačná jednotka     |   Podo-
mietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN15  
  5051  0100  
  €   92,45  
  G1/2 

  HANSAPINTO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  5066  9983   Chróm  
  €   43,81   

  HANSAPINTO  
  Sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Podomietková 
inštalácia  
  4517  9183   Chróm  
  €   54,62   

  HANSAVARIO  Podomietkové telesá
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• Uzatvárací ventil (y) | (G3/4)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Funkčná jednotka | Tesniace puzdro pre suchú 
inštaláciu | Montážna krabica a krycia objímka

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Izolačné balenie z polystyrenu
• Bez vrchnej sady

• (G1/2)
• Preplachovacia zátka

• Tlaková zátka
• Montážna krabica a krycia objímka
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 HANSAVARIO inštalačné jednotky

 HANSAVARIO 08050290 € 983,83
EAN 4015474065772Inštalačná jednotka |

Podomietková/ Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN20
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 74 - 109 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 64.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 7250/II

 HANSAVARIO 57860100 € 140,68
EAN 4015474179264Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: min. 47 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

DVGW: DW-6512CS0518 | ACS: 16 ACC LY 699

 HANSAVARIO 53280100 € 538,81
EAN 4015474186552Inštalačná jednotka |

Podomietkové teleso pre vaňové 
 batérie| Voľne stojace na podlahe
(1 montážny otvor), DN 15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 82 - 160 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSASTELA  Vaňová a sprchová batéria 57252073 € 2.234,42

 HANSAVARIO Podomietkové telesá
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

max
min

44 min.

14 min.

G1/2

35
33

44
14

32
36

G1/2
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 HANSAVARIO 50000900 € 98,08
EAN 4057304011726Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 30 - 65 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSAVARIO 50010900 € 107,28
EAN 4057304011719Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 34 - 69 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSAVARIO 50500100 € 104,65
EAN 4015474117990Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAVARIO 50510100 € 92,45
EAN 4057304003929Inštalačná jednotka |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAVARIO Podomietkové telesá
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Štvorcová rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená 
skrutkami | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutka-
mi | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutka-
mi | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania
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 HANSAVARIO podomietkové termostaty

 HANSALIVING 51129172 Chróm € 336,19
EAN 4015474188655Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN20
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 08050290 € 983,83

ABP: P-IX 7250/II

 HANSALIVING 06659105 Chróm € 280,13
EAN 4015474249721Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN20
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 08050290 € 983,83

ABP: P-IX 7250/II

 HANSAVARIO Podomietkové termostaty

 HANSAMIX 08609175 Chróm € 170,77
EAN 4015474077973Centrálny termostat |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN20
•  Renovačná sada pre už nainštalované 

podomietkové telesá  HANSAVARIO
Priemer: 205 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 08050290 € 983,83

ABP: P-IX 7250/II
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 Podomietkové ventily 
 Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil 

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   | 
  Podomietková inštalácia  
  0287  9172   Chróm  
  €   239,40   

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   |   
Podomietková inštalácia  
  0287  9135   Chróm  
  €   189,98   

  HANSA  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  0228  9172   Chróm  
  €   102,52   

  HANSA  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  0628  9105   Chróm  
  €   97,82   

  HANSALIVING  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  0228  8202   Chróm  
  €   102,86   

  HANSALIVING  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  0228  8183   Chróm  
  €   83,50   

  HANSALIVING  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  0228  8102   Chróm  
  €   102,86   

  HANSAHOME  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Sada pre konečnú mon-
táž   |   Podomietková inštalácia  
  0228  8101   Chróm  
  €   58,21   

  HANSAPRISMA  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Podomietková inštalácia  
  0228  9134   Chróm  
  €   49,69   

  HANSA  
  Príslušenstvo pre sprchy   |   
Podomietková inštalácia  
  0228  9135   Chróm  
  €   49,69   

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   |   
Podomietková   |   
Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  0295  0100  
  €   193,56  
  Prepínač integrovaný do 
ovládača prietoku  
  G1/2 

 Podomietkové telesá pre podomietkové ventily 

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   |   
Podomietková   |   
Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  0225  0100   Čierna  
  €   129,56  
  G1/2 

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   |   Po-
domietková   |   Podomietková 
inštalácia  ,   DN20  
  0226  0100   Čierna  
  €   148,62  
  G3/4 

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   |   
Podomietková inštalácia  , 
  DN15  
  0220  0100  
  €   60,68  
  G1/2 

  HANSA  
  Ostatné príslušenstvo   |   Podo-
mietková inštalácia  ,   DN20  
  0221  0100  
  €   80,09  
  G3/4 

 Vonkajší nezámrzný ventil 

  HANSA  
  Záhradný nezámrzný 
ventil   |   Nástenná montáž   
(1 montážny otvor)  ,   DN15  
  6950  9101   Chróm  
  €   128,02  
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• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta

• (G3/4) • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
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Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil

 HANSA 02879172 Chróm € 239,40
EAN 4015474187269Ostatné príslušenstvo |

Podomietková inštalácia

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02850100 € 319,62

 HANSA 02879135 Chróm € 189,98
EAN 4015474676862Ostatné príslušenstvo |

Podomietková inštalácia

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02850100 € 319,62

 HANSA 02850100 € 319,62
EAN 4015474676855Ostatné príslušenstvo |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN20
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 35,5 - 70,5 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 78 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 70,5 - 105,5 mm, 59911653

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02879135 € 189,98
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02879172 € 239,40

 HANSA 59911653 Chróm € 83,08
EAN 4015474022294Predlžovacia sada pre podomietkový 

viaccestný prepínač; vhodný pre 0287 
9132, 0287 9135; pre predĺženie 
70,5-105,5 mm; pozostáva z: vreteno, 
predlžovacia objímka

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
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• Rukoväť regulátora prietoku vody • Štvorcová rozeta

• Rukoväť regulátora prietoku vody • Guľatá rozeta

• Rukoväť regulátora prietoku vody • Štvorcová rozeta
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75
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 HANSA 02289172 Chróm € 102,52
EAN 4015474173118Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
•  Vhodné pre podomietkové ventily  

s keramickým alebo vretenovým ovládacím 
dielom-vrškom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

 HANSA 06289105 Chróm € 97,82
EAN 4015474250024Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
•  Vhodné pre podomietkové ventily  

s keramickým alebo vretenovým ovládacím 
dielom-vrškom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

 HANSALIVING 02288202 Chróm € 102,86
EAN 4057304001109Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
•  Vhodné pre podomietkové ventily  

s keramickým alebo vretenovým ovládacím 
dielom-vrškom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
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• Rukoväť regulátora prietoku vody • Soft edge rozeta

• Rukoväť regulátora prietoku vody • Guľatá rozeta

• Rukoväť regulátora prietoku vody • Guľatá rozeta
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 HANSALIVING 02288183 Chróm € 83,50
EAN 4057304007125Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
•  vhodné pre podomietkové ventily s kera-

mickým alebo vretenovým ventilom
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

 HANSALIVING 02288102 Chróm € 102,86
EAN 4057304001093Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
•  Vhodné pre podomietkové ventily  

s keramickým alebo vretenovým ovládacím 
dielom-vrškom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

 HANSAHOME 02288101 Chróm € 58,21
EAN 4057304001086Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
•  Vhodné pre podomietkové ventily  

s keramickým alebo vretenovým ovládacím 
dielom-vrškom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
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• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Rukoväť regulátora prietoku vody

• (G1/2) • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
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 HANSAPRISMA 02289134 Chróm € 49,69
EAN 4015474054905Príslušenstvo pre sprchy |

Podomietková inštalácia

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

 HANSA 02289135 Chróm € 49,69
EAN 4015474610200Príslušenstvo pre sprchy |

Podomietková inštalácia

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02200100 € 60,68
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02210100 € 80,09
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02250100 € 129,56
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02260100 € 148,62
 HANSA Ostatné príslušenstvo 02950100 € 193,56

 HANSA 02950100 € 193,56
EAN 4015474186477Ostatné príslušenstvo |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 54 - 79 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 40.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
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• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Krycia objímka

• (G3/4)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Krycia objímka
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Podomietkové telesá  
pre podomietkové ventily

 HANSA 02250100 Čierna € 129,56
EAN 4015474606562Ostatné príslušenstvo |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 80 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 30 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 80 mm, 59910424

 HANSA 02260100 Čierna € 148,62
EAN 4015474606586Ostatné príslušenstvo |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN20
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 80 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 48 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 80 mm, 59910424

 HANSA 59910424 € 69,83
EAN 4015474834736Predlžovacia sada 80 mm pre podomiet-

kové ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 
3/4) (15 mm; 18 mm a 22 mm); vhodná 
pre podomietkové ventily č. 0225, 0226, 
0235, 0236, 0237 a 0295

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily
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• (G1/2) • Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom

• (G3/4) • Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom
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 HANSA 02200100 € 60,68
EAN 4015474598287Ostatné príslušenstvo |

Podomietková inštalácia, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 45 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 30 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 45-80 mm, 59905576;  
Nadstavný segment, 80-115 mm, 59905577

 HANSA 02210100 € 80,09
EAN 4015474598294Ostatné príslušenstvo |

Podomietková inštalácia, DN20
•  Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 45 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 48 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 45-80 mm, 59905576;  
Nadstavný segment, 80-115 mm, 59905577

 HANSA 59905576 € 37,46
EAN 4015474218895Predlžovacia sada pre podomietkové 

ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 
3/4) (15 mm a 22 mm); vhodná pre 
podomietkové ventily č. 0220, 0221, 
0230 a 0231; hĺbka inštalácie - závitové 
pripojenie 45-80 mm; hĺbka inštalácie - 
pájkované pripojenie 50-85 mm

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily

 HANSA 59905577 Chróm € 82,90
EAN 4015474218901Predlžovacia sada pre podomietkové 

ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 3/4) 
(15 mm, 18 mm a 22 mm); vhodná pre 
podomietkové ventily č. 0220, 0221, 
0230 a 0231; hĺbka inštalácie - závitové 
pripojenie 80-115 mm; hĺbka inštalácie 
- pájkované pripojenie 85-120 mm
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Vonkajší nezámrzný ventil

 HANSA 69509101 Chróm € 128,02
EAN 4015474277434Záhradný nezámrzný ventil |

Nástenná montáž (1 montážny otvor), 
DN15
•  Vákuová poistka
•  Ochrana pred zamrznutím
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Vonkajší nezámrzný ventil
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 Batérie na okraj vane alebo obkladu 
s kartušou 4.0 
 Inštalácia na podlahu 4.0. 

4-otvorová 4-otvorová

4-otvorová

3-otvorová 3-otvorová

3-otvorová

  HANSACOMPACT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Podomietková   |   Montáž 
do obkladu   (4 montážne 
otvory)  ,   DN20  
  5302  0300  
  €   1.761,36  
  Otočný prepínač  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky   G3/4 

  HANSACOMPACT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Podomietková   |   Montáž 
do obkladu   (3 montážne 
otvory)  ,   DN20  
  5301  0300  
  €   1.645,07  
  Otočný prepínač  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky   G3/4   

Inštalácia na stenu 4.0.

  HANSACOMPACT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Podomietková   |   Montáž 
do obkladu   (4 montážne 
otvory)  ,   DN20  
  5308  0300  
  €   981,60  
  Otočný prepínač  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky   G3/4 

  HANSACOMPACT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Podomietková   |   Montáž 
do obkladu   (3 montážne 
otvory)  ,   DN20  
  5307  0300  
  €   953,28  
  Otočný prepínač  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky   G3/4   

 Inštalácia na vaňu 4.0. 

  HANSA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Podomietková   |   Montáž na 
okraj vane   (4 montážne 
otvory)  ,   DN20  
  5304  0300  
  €   818,26  
  Otočný prepínač  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky   G3/4 

  HANSA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Podomietková   |   Montáž na 
okraj vane   (3 montážne 
otvory)  ,   DN20  
  5303  0300  
  €   789,96  
  Otočný prepínač  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky   G3/4   

  HANSAFILL  
  Výtokové rameno  
  0519  9000   Chróm  
  €   80,25   

  HANSAFILL  
  Výtokové rameno  
  0519  9000   Chróm  
  €   80,25   

  HANSAFILL  
  Výtokové rameno  
  0519  9000   Chróm  
  €   80,25   

  HANSAFILL  
Napúšťacia a vypúšťacia 
súprava   |   Podomietko-
vá   |   Montáž na okraj vane  
  0516  0100   Chróm  
  €   265,07  
  • Priame pripojenie
  • Vonkajší závit   G3/4   

  HANSAFILL  
Napúšťacia a vypúšťacia 
súprava   |   Podomietko-
vá   |   Montáž na okraj vane  
  0516  0100   Chróm  
  €   265,07  
  • Priame pripojenie
  • Vonkajší závit   G3/4   

  HANSAFILL  
Napúšťacia a vypúšťacia 
súprava   |   Podomietko-
vá   |   Montáž na okraj vane  
  0516  0100   Chróm  
  €   265,07  
  • Priame pripojenie
  • Vonkajší závit   G3/4   

  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice 

  HANSASTILO  
  Ručná sprcha   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu   (1 montážny otvor)  , 
  DN15  
  5354  9420   Chróm  
  €   245,32  
  Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha  :   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

 NOVINKA 

  HANSASTILO  
  Ručná sprcha   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu   (1 montážny otvor)  
  5728  1000   Chróm  
  €   214,60  
  Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha  :   
  – Intenzívny prúd  
|   01-04-2021 

  HANSASTILO  
  Ručná sprcha   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu   (1 montážny otvor)  
  5354  9470   Chróm  
  €   236,36  
  Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha  :   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

  HANSAACTIVEJET  
  Ručná sprcha   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu   (1 montážny otvor)  , 
  DN 15  
  5324  9440   Chróm  
  €   174,20  
  Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha  :   
  – Sensitívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
  • Vyloženie  : 189 mm   

  HANSA  
Vstavané teleso 
 ROLLBOX     |   Montáž na okraj 
vane   (1 montážny otvor)  
  5306  0200  
  €   352,20  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky    

  HANSA  
Vstavané teleso 
 ROLLBOX   |   Montáž do obkla-
du   (1 montážny otvor)  
  5306  0300  
  €   422,52  
  • Flexibilné pripojovacie 

hadičky    

  HANSABASICJET  
  Ručná sprcha   |   Montáž na 
okraj vane   (1 montážny 
otvor)  
  0409  9140   Chróm  
  €   85,29  
  Eco regulácia prietoku vody
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha  :   
  – Osviežujúci prúd  , Relaxačný 
mäkký prúd, Sensitívny prúd   

  HANSA  
Držiak sprchy s hadicou     |   
Montáž na okraj vane  
  0428  0100   Chróm  
  €   144,48 

HANSAFILL

HANSAFILL HANSAFILL
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 4.0 Sady pre konečnú montáž na okraj vane 

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (4 montážne otvory)  
  5775  2483   Chróm  
  €   888,95  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 185 mm   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (4 montážne otvory)  
  5775  2473   Chróm  
  €   929,36  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 185 mm   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   Mon-
táž na okraj vane /   Montáž do 
obkladu   (3 montážne otvory)  
  5779  9483   Chróm  
  €   558,28  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

  HANSALOFT  
  Vaňová a sprchová 
batéria   |   Sada pre konečnú 
montáž  /Jednopáková   |   Mon-
táž na okraj vane /   Montáž do 
obkladu   (3 montážne otvory)  
  5779  9473   Chróm  
  €   558,28  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž 
na okraj vane /   Montáž 
do obkladu   (4 montážne 
otvory)  ,   DN15  
  5312  2083   Chróm  
  €   885,82  
  Otočný prepínač, Prepínač 
integrovaný do ovládača 
prietoku  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  3-prúdová ručná sprcha:   
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd  
      • Vyloženie  : 189 mm   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž 
na okraj vane /   Montáž 
do obkladu   (4 montážne 
otvory)  ,   DN15  
  5312  2063   Chróm  
  €   885,82  
  Otočný prepínač, Prepínač 
integrovaný do ovládača 
prietoku  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  3-prúdová ručná sprcha:   
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd  
  • Vyloženie  : 190 mm   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (3 montážne otvory)  
  5325  9083   Chróm  
  €   507,39  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  3-prúdová ručná sprcha:   
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd   

  HANSADESIGNO 
STYLE  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (3 montážne otvory)  
  5325  9063   Chróm  
  €   507,39  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  3-prúdová ručná sprcha:   
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |    Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (4 montážne otvory)  
  0644  2493   Chróm  
  €   869,03  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 180 mm   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (4 montážne otvory)  
  0644  2473   Chróm  
  €   858,49  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Sensitívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 180 mm   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (3 montážne otvory)  
  0643  9493   Chróm  
  €   499,58  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

  HANSALIGNA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (3 montážne otvory)  
  0643  9473   Chróm  
  €   473,06  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám 
(ľahko sa čistí)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Sensitívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu  
  5730  2473   Chróm  
  €   823,21  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
|   01-04-2021 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu  
  5730  2173   Chróm  
  €   823,21  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
|   01-04-2021 

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu  
  5731  9473   Chróm  
  €   490,98  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
|   01-04-2021   

 NOVINKA 

  HANSASTELA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
obkladu  
  5731  9173   Chróm  
  €   490,98  
  Otočný prepínač  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  G1/2  
|   01-04-2021   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   | 
  Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (4 montážne otvory)  
  0340  2483   Chróm  
  €   845,35  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 238 mm   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (4 montážne otvory)  
  0340  2473   Chróm  
  €   883,81  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  3-prúdová ručná sprcha:   
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)  
  • Vyloženie  : 238 mm   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 obkladu   (3 montážne otvory)  
  0341  9483   Chróm  
  €   489,43  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  1-prúdová ručná sprcha:   
  – Intenzívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   

  HANSARONDA  
  Vaňová a sprchová batéria   |   
Sada pre konečnú montáž  /
Jednopáková   |   Montáž na 
okraj vane /   Montáž do 
 o bkladu   (3 montážne otvory)  
  0341  9473   Chróm  
  €   511,70  
  Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
  3-prúdová ručná sprcha:   
  – Pulzujúci prúd  , Intenzívny 
prúd, Sensitívny prúd  
  Zabezpečené proti spätnému 
toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)   
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
•  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

°

°
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PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Inštalácia na podlahu 4.0

 HANSACOMPACT 53020300 € 1.761,36
EAN 4057304007163Vaňová a sprchová batéria |

Podomietková |  
Montáž do obkladu (4 montážne otvory), 
DN20
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 495 - 650 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626;  
Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

 HANSACOMPACT 53010300 € 1.645,07
EAN 4057304007194Vaňová a sprchová batéria |

Podomietková |  
Montáž do obkladu (3 montážne otvory), 
DN20
•  sada pre montáž do obkladu
Hĺbka inštalácie: 495 - 650 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25

Okraj vane/obkladov 4.0 / Inštalácia na podlahu
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
•  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
•  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

°

°
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PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Inštalácia na stenu 4.0

 HANSACOMPACT 53080300 € 981,60
EAN 4057304007187Vaňová a sprchová batéria |

Podomietková |  
Montáž do obkladu (4 montážne otvory), 
DN20
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626;  
Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

 HANSACOMPACT 53070300 € 953,28
EAN 4057304007217Vaňová a sprchová batéria |

Podomietková |  
Montáž do obkladu (3 montážne otvory), 
DN20
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25

Okraj vane/obkladov 4.0 / Inštalácia na stenu
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
•  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
•  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

ø
ø

ø
ø

ø
ø ø
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PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Inštalácia na vaňu 4.0

 HANSA 53040300 € 818,26
EAN 4057304007170Vaňová a sprchová batéria |

Podomietková |  
Montáž na okraj vane (4 montážne 
otvory), DN20
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626;  
Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

 HANSA 53030300 € 789,96
EAN 4057304007200Vaňová a sprchová batéria |

Podomietková |  
Montáž na okraj vane (3 montážne 
otvory), DN20
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25

Okraj vane/obkladov 4.0 / Inštalácia na vaňu
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• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru 
prúdu vody

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4) • Typ regulátora lúča: Aerátor s kĺbovým čapom a 
možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4) • Typ regulátora lúča: Aerátor s kĺbovým čapom a 
možnosťou nastavenia smeru prúdu vody
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 HANSAFILL  
napúšťacia a vypúšťacia vaňová súprava

 HANSAFILL 05199000 Chróm € 80,25
EAN 4015474043091Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Napúšťacia a vypúšťacia súprava 05160100 € 265,07
 HANSAFILL  Napúšťacia a vypúšťacia súprava 05170100 € 297,23

 HANSAFILL 05160100 Chróm € 265,07
EAN 4015474043060Napúšťacia a vypúšťacia súprava |

Podomietková |  
Montáž na okraj vane
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Flexibilná hadička, L=800, 05180100

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25

 HANSAFILL 05170100 Chróm € 297,23
EAN 4015474043077Napúšťacia a vypúšťacia súprava |

Podomietková |  
Montáž na okraj vane
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Flexibilná hadička, L=800, 05180100

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL  Výtokové rameno 05199000 € 80,25

Prítoková a odtoková súprava 

Po
do

m
ie

tk
ov

é 
pr

od
uk

ty
Va

ňa
/S

pr
ch

a



• (G3/4 x G3/4)

• Rám ružice | Štvorcová rozeta

• Rám ružice | Guľatá rozeta

• (G1/2 + G3/4)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací 
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
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 HANSAFILL 05180100 Chróm € 24,02
EAN 4015474043084Pripojovacia hadica |

800 mm
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSA 44810000 Chróm € 100,76
EAN 4015474259034Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Prerušovač potrubia 44800000 € 92,76

 HANSA 44820000 Chróm € 100,76
EAN 4015474259041Príslušenstvo pre sprchy |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
Priemer: Ø 100 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Prerušovač potrubia 44800000 € 92,76

 HANSA 44800000 Chróm € 92,76
EAN 4015474259027Prerušovač potrubia |

Podomietková |  
Podomietková inštalácia, DN15
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm

Prítoková a odtoková súprava 
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• Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4)

• Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4)

G 1 1/4
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 HANSA 59913988 Chróm € 36,05
EAN 4015474270893Tlačný uzáver odpadu 

Uzatvárateľná odpadová súprava pre 
G 1 1/4 
Pre štandardné umývadlo 
Tlačítkové ovládanie (Push/Push) 
Bez tiahla

 HANSA 07620100 Chróm € 25,14
EAN 4057304013263Tlačný uzáver odpadu

Vypúšťacie ventily pre umývadlo
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
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 ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

 HANSASTILO 53549420 Chróm € 245,32
EAN 4057304014666Ručná sprcha |

Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060200 € 352,20
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060300 € 422,52

 HANSASTILO 57281000 Chróm € 214,60
EAN 4057304015403

Dostupné od: 01-04-2021

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (1 montážny otvor)
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

NOVINKA

 HANSASTILO 53549470 Chróm € 236,36
EAN 4057304014659Ručná sprcha |

Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (1 montážny otvor)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060200 € 352,20
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060300 € 422,52

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060200 € 352,20
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060300 € 422,52

 ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
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• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 189 mm

• Flexibilné pripojovacie hadičky  •  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

• Flexibilné pripojovacie hadičky  •  ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
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 HANSAACTIVEJET 53249440 Chróm € 174,20
EAN 4057304014673Ručná sprcha |

Montáž na okraj vane/Montáž do obkla-
du (1 montážny otvor), DN 15
•  Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060200 € 352,20
 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX 53060300 € 422,52

 HANSA 53060200 € 352,20
EAN 4015474047655Vstavané teleso ROLLBOX |

Montáž na okraj vane (1 montážny 
otvor)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

 HANSA 53060300 € 422,52
EAN 4015474078499Vstavané teleso ROLLBOX |

Montáž do obkladu (1 montážny otvor)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

 ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
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• Filter, filtre na nečistoty
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 HANSABASICJET 04099140 Chróm € 85,29
EAN 4057304012884Ručná sprcha |

Montáž na okraj vane  
(1 montážny otvor)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Držiak sprchy 04280100 € 144,48

 HANSA 04280100 Chróm € 144,48
EAN 4015474674073Držiak sprchy s hadicou |

Montáž na okraj vane
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

 ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 

skrutkami

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 

skrutkami

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 

skrutkami
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Podomietkové renovačné riešenie pre  
HANSAVAROX

 HANSAVAROX PRO 40569073 Chróm € 535,95
EAN 4057304003738Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAVAROX PRO 40569083 Chróm € 535,95
EAN 4057304003745Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAVAROX PRO 40579073 Chróm € 705,07
EAN 4057304003752Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Podomietkové renovačné riešenie pre  HANSAVAROX

HANSAVAROX Podomietkové termostaty
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 

skrutkami

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 

skrutkami

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 

skrutkami
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 HANSAVAROX PRO 40579083 Chróm € 705,07
EAN 4057304003769Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAVAROX PRO 40589073 Chróm € 716,55
EAN 4057304003882Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

 HANSAVAROX PRO 40589083 Chróm € 716,55
EAN 4057304003899Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

Podomietkové renovačné riešenie pre  HANSAVAROX
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Spätný ventil (-y)
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 HANSAVAROX 40509073 Chróm € 433,33
EAN 4015474274631Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

 HANSAVAROX 40509083 Chróm € 433,33
EAN 4015474274648Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

 HANSALOFT 59914017 Chróm € 48,00
EAN 4015474272262 HANSALOFT ovládacia páka (kov)

L=89 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40509073 € 433,33
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40509083 € 433,33

 HANSALOFT pre  HANSAVAROX

 HANSA 59914059 € 31,20
EAN 4015474274693 HANSA vákuový prerušovač potrubia 

typu HD podľa DIN EN 15096 (h> 
250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre 
pákové armatúry  HANSAVAROX Pro; s 
keramickým prepínačom, vhodné pre 
funkčnú jednotku 4050/4051/4052

HANSALOFT funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Pin - tyčinková páka
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HANSADESIGNO funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX

 HANSAVAROX PRO 40549173 Chróm € 315,26
EAN 4057304003691Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

 HANSAVAROX PRO 40549183 Chróm € 315,26
EAN 4057304003707Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

 HANSADESIGNO 59913332 Chróm € 47,41
EAN 4015474200708 HANSADESIGNO kryt páky bez ovládacej 

tyčinky

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40549173 € 315,26
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40549183 € 315,26

 HANSADESIGNO pre  HANSAVAROX
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• Pin - tyčinková páka • (M5 IG)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Spätný ventil (-y)
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 HANSADESIGNO 59913335 € 17,83
EAN 4015474200739 HANSADESIGNO PIN páka (bez krytu)

50 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40549173 € 315,26
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40549183 € 315,26

 HANSA 59914059 € 31,20
EAN 4015474274693 HANSA vákuový prerušovač potrubia 

typu HD podľa DIN EN 15096 (h> 
250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre 
pákové armatúry  HANSAVAROX Pro; 
s keramickým prepínačom, vhodné pre 
funkčnú jednotku 4050/4051/4052

 HANSADESIGNO pre  HANSAVAROX
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

150

15
0

14

40 - 65

ø4
9

367Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

 HANSAVAROX PRO 40529073 Chróm € 252,78
EAN 4015474274686Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

 HANSAVAROX PRO 40529083 Chróm € 219,92
EAN 4015474274679Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

Funkčná jednotka  HANSAVAROX

Funkčná jednotka pre podomietkový systém  HANSAVAROX

 HANSAVAROX PRO 40559173 Chróm € 160,51
EAN 4057304003714Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Po
do

m
ie

tk
ov

é 
te

le
sá

Re
no

vá
cia



• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená 
skrutkami

• Bez ovládacej páky

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Pin - tyčinková páka

• Pin - tyčinková páka

ø170
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 HANSAVAROX PRO 40559183 Chróm € 160,51
EAN 4057304003721Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSALIGNA 59913650 Chróm € 65,62
EAN 4015474251915 HANSALIGNA ovládacia páka (kov)

L=88 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

Funkčná jednotka  HANSAVAROX

 HANSASTELA 59913271 Chróm € 39,44
EAN 4015474178687 HANSASTELA krytka páky  

(pre kompletnú páku je potrebné objed-
nať položku 59913272)

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSASTELA 59913272 Chróm € 17,83
EAN 4015474178694 HANSASTELA Pin - tyčinková ovládacia 

páka (45 mm) 
(pre kompletnú páku je potrebné 
 objednať položku 59913271)

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51
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• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
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 HANSARONDA 59913761 Chróm € 54,25
EAN 4015474255692 HANSARONDA ovládacia páka (kov),  

od 06/2011
L=92 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSAMIX 01883583 Chróm € 28,15
EAN 4057304000997Páky a rukoväte |

L=82 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

Funkčná jednotka  HANSAVAROX

 HANSAFORM 59913828 Chróm € 28,70
EAN 4015474257856

Dostupné do: 31-12-2026

 HANSAFORM ovládacia páka (kov)

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSADISC 59913831 Chróm € 28,70
EAN 4015474257894

Dostupné do: 31-12-2026

 HANSADISC ovládacia páka (kov),  
od 2011

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51
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• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody
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 HANSATWIST 59913910 Chróm € 34,75
EAN 4015474260788 HANSATWIST ovládacia páka (kov) 

L=87 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSATWIST 59913911 Chróm € 38,30
EAN 4015474260795 HANSATWIST otvorená ovládacia páka 

(kov) 
L=87 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

Funkčná jednotka  HANSAVAROX

 HANSAVANTIS 59913840 Chróm € 28,70
EAN 4015474257986 HANSAVANTIS ovládacia Pin páka (kov), 

od 2011 
L=78 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSAVANTIS 59914629 Chróm € 28,57
EAN 4057304010231 HANSAVANTIS ovládacia páka (kov)

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51
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• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
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 HANSAPRIMO 59913827 Chróm € 23,35
EAN 4015474257849 HANSAPRIMO ovládacia páka (kov) 

L=81 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSAPINTO 59913586 Chróm € 31,87
EAN 4015474215108

Dostupné do: 31-12-2027

 HANSAPINTO ovládacia páka (kov) 
L=82 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

Funkčná jednotka  HANSAVAROX

 HANSAPOLO 59914417 Chróm € 20,59
EAN 4057304004940 HANSAPOLO ovládacia páka (kov)

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51

 HANSAPALENO 59914712 Chróm € 20,42
EAN 4057304012495

 HANSAPICO 59913678 Chróm € 32,24
EAN 4015474253681 HANSAPICO ovládacia páka (kov) 

L=81 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529073 € 252,78
 HANSAVAROX  Vaňová a sprchová batéria 40529083 € 219,92
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559173 € 160,51
 HANSAVAROX  Sprchová batéria 40559183 € 160,51
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Spätný ventil (-y)

372 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

 HANSA 59914059 € 31,20
EAN 4015474274693 HANSA vákuový prerušovač potrubia 

typu HD podľa DIN EN 15096  
(h> 250 mm) pre dodatočnú inštaláciu 
pre pákové armatúry  HANSAVAROX Pro 
s keramickým prepínačom, vhodné pre 
funkčnú jednotku 4050/4051/4052

Funkčná jednotka  HANSAVAROX
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sprchový program HANSA

SPRCHOVÝ SORTIMENT

HANSAACTIVJET 
DIGITAL 

HANSAACTIVEJET 
STYLE

HANSAACTIVJET  HANSAVIVA HANSABASICJET 
STYLE

HANSABASICJET

a príslušenstvo  NOVINKA 

1 1 1 1

1 1 2 1 1

1 1  2 1  2 1  2 1  2

2 2 2

HANSAEMOTION 
WELLFIT

HANSAEMOTION HANSATEMPRA 
STYLE

HANSAVIVA HANSABASICJET 
STYLE

HANSABASICJET 

s termostatom 

3 3

bez termostatu

2 2

1 2 3
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NOVINKA  HANSAACTIVEJET DIGITAL 
 Spätná väzba o spotrebe vody a energie v reálnom 

 LED displej pre zobrazenie stavu
 Podpora aplikácie pre optimalizáciu chovania pri 
sprchovaní

 
vody a energie

 Bezbatériová prevádzka

HANSARAIN HANSASTILO 
HANSALIVING

HANSA 

2

PUBLIC
HANSAPRISMA HANSAFIT HANSAUNITA HANSAMICRA 

STYLE
HANSAMICRA HANSAELECTRA

2 2 2 2
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Sprchové systémy a renovačné sady

 HANSAEMOTION Wellfit sprchové systémy

 HANSAEMOTION WELLFIT 5865017284 Chróm/Sivá € 1.454,80
EAN 4057304007859Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Hlavová sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 401 mm
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAEMOTION WELLFIT 5865017282 Chróm/Biela € 1.454,80
EAN 4057304007842Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Hlavová sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 401 mm
• Pracovné napätie: 6 V

Sprchové systémy a renovačné sady
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
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 HANSAEMOTION Sprchové systémy

 HANSAEMOTION 5865017184 Chróm/Sivá € 1.102,14
EAN 4057304008436Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Hlavová sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

 HANSAEMOTION 5865017182 Chróm/Biela € 1.102,14
EAN 4057304007774Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Hlavová sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

Sprchové systémy a renovačné sady
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 HANSAELECTRA Sprchové systémy

 HANSAELECTRA 64152200 Hliník/Chróm € 1.318,58
EAN 4015474277205Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka |  
Nástenná montáž, DN15
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.7 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
10.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
–  Hlavová sprcha

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Pripojenie |  (G3/4)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 300 s 

(60/180/300/600 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSATEMPRA STYLE Sprchové systémy

 HANSATEMPRA STYLE 58429103 Chróm € 1.386,64
EAN 4015474171336Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1600 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 450 mm

Sprchové systémy a renovačné sady
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

 HANSAPRISMA Sprchové systémy

 HANSAPRISMA 58099103 Chróm € 810,59
EAN 4015474259263Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAPRISMA 58099113 Chróm € 940,49
EAN 4015474261402Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Sprchové systémy a renovačné sady
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

 HANSAPRISMA 48080131 Chróm € 320,63
EAN 4015474259324Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
 HANSAPRISMA  Sprchová batéria 58080101 1x € 254,68
 HANSAVIVA  Sprchová súprava 44150130 1x € 176,31

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAPRISMA 48080121 Chróm € 313,07
EAN 4015474259317Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd

Obsah balenia
 HANSAPRISMA  Sprchová batéria 58080101 1x € 254,68
 HANSAVIVA  Sprchová súprava 44160110 1x € 153,85

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Sprchové systémy a renovačné sady
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

 HANSAPRISMA 48102131 Chróm € 374,63
EAN 4015474259355Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
 HANSAPRISMA  Vaňová a sprchová batéria 58102101 1x € 320,55
 HANSAVIVA  Sprchová súprava 44150130 1x € 176,31

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAFIT sprchové systémy / renovačné sady

 HANSAFIT 65162101 Chróm € 853,44
EAN 4015474277229Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15 | 
1612 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  Prívalový prúd vody, zabezpečené proti 

spätnému toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

ABP: PA-IX 28787/IOOO

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Upevňovacia súprava

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 485 mm
• Pevné výtokové rameno

Sprchové systémy a renovačné sady
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 HANSAFIT 65159101 Chróm € 758,50
EAN 4015474277212Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15 | 
1200 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

ABP: PA-IX 28786/IOO

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Upevňovacia súprava
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 485 mm

 HANSAUNITA Sprchové systémy

 HANSAUNITA 58149103 Chróm € 600,41
EAN 4015474253353Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 481 mm

Sprchové systémy a renovačné sady
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• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky  
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• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSAUNITA 581491130067 Chróm € 650,12
EAN 4015474268357Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 481 mm

 HANSAUNITA 48372131 Chróm € 415,80
EAN 4015474277663Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
 HANSAUNITA  Vaňová a sprchová batéria 58372101 1x € 284,19
 HANSAVIVA  Sprchová súprava 44150130 1x € 176,31

Sprchové systémy a renovačné sady
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 HANSAUNITA 48130131 Chróm € 251,67
EAN 4015474257511Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
 HANSAUNITA  Sprchová batéria 58130101 1x € 189,29
 HANSAVIVA  Sprchová súprava 44150130 1x € 176,31

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Tlmiče  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAUNITA 48130121 Chróm € 256,42
EAN 4015474257504Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd

Obsah balenia
 HANSAUNITA  Sprchová batéria 58130101 1x € 189,29
 HANSAVIVA  Sprchová súprava 44160110 1x € 153,85

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Tlmiče  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSA 59913824 Chróm € 37,13
EAN 4015474258105Sada ružice a excentrického pripojenia

Sprchové systémy a renovačné sady
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• Pripojovacia hadica | (G 1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 455 mm

• Pripojovacie diely priame | Priame pripojenie | Von-
kajší závit | (G1/2)

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 455 mm
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

 HANSAVIVA Sprchové systémy

 HANSAVIVA 44180200 Chróm € 543,43
EAN 4015474239012Sprchový systém s dažďovou sprchou |

Nástenná montáž, DN15 
Na pripojenie ku všetkym nástenným  
a podomietkovým batériam
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

 HANSAVIVA 44190200 Chróm € 567,81
EAN 4015474239029Sprchový systém s dažďovou sprchou |

Nástenná montáž, DN15 
Na priame pripojenie k nástennému 
prípojnému oblúku
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Sprchové systémy a renovačné sady
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

 HANSAMICRA Sprchové systémy

 HANSAMICRA STYLE 44350230 Chróm € 533,47
EAN 4057304015960

Dostupné od: 01-05-2021

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |  
Nástenná montáž, DN 15
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska 
(y) | Tlmiče |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 445 - 470 mm

 HANSAMICRA 44350130 Chróm € 482,07
EAN 4057304012877Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN 15
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska 
(y) | Tlmiče |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 445 - 470 mm

Sprchové systémy a renovačné sady
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

 HANSAMICRA 44350100 Chróm € 452,50
EAN 4057304010958Sprchová batéria s dažďovou sprchou |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN 15
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Dážď

ABP: P-IX 29854/IS | ACS: 20 ACC LY 145

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska 
(y) | Tlmiče |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 427 - 452 mm

 HANSAMICRA 48150171 Chróm € 234,01
EAN 4057304003493Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

Obsah balenia
 HANSAMICRA  Sprchová batéria 58150171 1x € 182,63
 HANSABASICJET  Sprchová súprava 44670133 1x € 88,10

Sprchové systémy a renovačné sady
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• Pripojovacia hadica | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 407 mm

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 407 mm

• Pripojovacie diely priame | Priame pripojenie | Von-
kajší závit | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 407 mm
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 HANSABASICJET Sprchové systémy

 HANSABASICJET STYLE 44380300 Chróm € 327,11
EAN 4057304015953Sprchový systém s dažďovou sprchou |

Nástenná montáž, DN 15 
Na pripojenie ku všetkym nástenným  
a podomietkovým batériam
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
Otočný prepínač
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSABASICJET 44380200 Chróm € 292,88
EAN 4057304010996Sprchový systém s dažďovou sprchou |

Nástenná montáž, DN 15 
Na pripojenie ku všetkym nástenným  
a podomietkovým batériam
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSABASICJET 44390200 Chróm € 292,88
EAN 4057304010989Sprchový systém s dažďovou sprchou |

Nástenná montáž, DN 15 
Na priame pripojenie k nástennému 
prípojnému oblúku
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Hlavová sprcha
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

Sprchové systémy a renovačné sady

Sp
rc

ho
vé

 sy
st

ém
y

Re
no

va
čn

é 
sa

dy



• (G1/2) • Svetelná indikácia funkcií
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Ručné sprchy

 HANSAACTIVEJET DIGITAL

 HANSAACTIVEJET DIGITAL 84310180 Chróm/Svetlo sivá € 209,68
EAN 4057304015618

Dostupné od: 01-04-2021

Ručná sprcha |
Self-powered/ Bluetooth®
•  Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody 

a energie v reálnom čase
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

NOVINKA

Ručné sprchy
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 HANSAACTIVEJET 84310100 Chróm/Svetlo sivá € 70,47
EAN 4057304005060Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

ABP: P-IX 7354/IA | ACS: 18 ACC LY 759

 HANSAACTIVEJET STYLE 84330200 Chróm € 93,93
EAN 4057304005091Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm 
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

ACS: 18 ACC LY 759

HANSAACTIVEJET Ručné sprchy

 HANSAACTIVEJET 84330100 Chróm/Svetlo sivá € 82,21
EAN 4057304005077Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

ABP: P-IX 29509/IA | ACS: 18 ACC LY 759

Ručné sprchy
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• (G1/2)

• (G1/2) • Filter, filtre na nečistoty
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 HANSAACTIVEJET STYLE 84310200 Chróm € 82,21
EAN 4057304005084Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm 
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

ABP: P-IX 7354/IA | ACS: 18 ACC LY 759

Ručné sprchy

HANSASTILO Ručné sprchy

 HANSASTILO 54390100 Chróm € 117,40
EAN 4015474196377Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
13.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd
Priemer: 25 mm

ABP: P-IX 29668/IA
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HANSABASICJET STYLE Ručné sprchy 

 HANSABASICJET STYLE 44620500 Chróm € 42,40
EAN 4057304011016Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSABASICJET STYLE 44610500 Chróm € 30,69
EAN 4057304011009Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd

Ručné sprchy

 HANSABASICJET STYLE 44630500 Chróm € 36,54
EAN 4057304011023Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd
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HANSABASICJET Ručné sprchy

 HANSABASICJET 44630300 Chróm € 41,75
EAN 4057304002441Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29122/IC | 
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

 HANSABASICJET 44610300 Chróm € 29,38
EAN 4057304002434Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd

DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29123/IB | 
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

Ručné sprchy

 HANSABASICJET 44610400 Chróm € 36,81
EAN 4057304005350Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd
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Sady ručných spŕch

HANSAACTIVEJET Sprchové sady

 HANSAACTIVEJET 84380133 Chróm/Svetlo sivá € 120,40
EAN 4057304005152Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

 HANSAACTIVEJET 84380113 Chróm/Svetlo sivá € 108,66
EAN 4057304005145Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

 HANSAACTIVEJET STYLE 84380233 Chróm € 132,12
EAN 4057304005176Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Sady ručných spŕch
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 HANSAACTIVEJET STYLE 84380213 Chróm € 120,40
EAN 4057304005169Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

HANSAMATRIX & Ostatné sprchové sady

 HANSALIVING 44430100 Chróm € 381,51
EAN 4015474203464Ručná sprcha |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
13.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Nástenné pripojovacie koleno
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44040100 € 87,67

 HANSALIVING 44430170 Chróm € 396,65
EAN 4057304009211Ručná sprcha |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
13.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Nástenné pripojovacie koleno
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44040100 € 87,67

Sady ručných spŕch
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 HANSA 01970200 Chróm € 56,07
EAN 4015474256101Ručná sprcha

Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

HANSAVIVA Sprchové sady

 HANSAVIVA 44170210 Chróm € 72,70
EAN 4015474241527Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd

 HANSAVIVA 44170110 Chróm € 60,22
EAN 4015474238916Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd

Sady ručných spŕch
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HANSABASICJET STYLE Sprchové sady

 HANSABASICJET STYLE 44600133 Chróm € 52,63
EAN 4057304011146Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSABASICJET STYLE 44600113 Chróm € 40,92
EAN 4057304011139Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

HANSABASICJET Sprchové sady

 HANSABASICJET 44680133 Chróm € 49,47
EAN 4057304002533Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

Sady ručných spŕch
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 HANSABASICJET 44680113 Chróm € 40,18
EAN 4057304002526Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

 HANSABASICJET 44681113 Chróm € 36,30
EAN 4057304005640Ručná sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
6.6 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

Sady ručných spŕch
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Nástenné tyče

HANSAACTIVEJET Nástenné tyče

 HANSAACTIVEJET 84370130 Chróm/Svetlo sivá € 205,52
EAN 4057304005114Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
970 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

 HANSAACTIVEJET 84370110 Chróm/Svetlo sivá € 193,78
EAN 4057304005107Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
970 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

 HANSAACTIVEJET STYLE 84370230 Chróm € 223,16
EAN 4057304005138Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
970 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Nástenné tyče
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 HANSAACTIVEJET STYLE 84370210 Chróm € 211,38
EAN 4057304005121Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
970 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

 HANSAACTIVEJET 04790200 Chróm € 109,97
EAN 4057304009013Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
970 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Variabilné montážne body
Priemer: 22 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Mydlovnička, 04800100

 HANSAACTIVEJET 04780200 Chróm € 104,49
EAN 4057304008672Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
720 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Variabilné montážne body
Priemer: 22 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Mydlovnička, 04800100

Nástenné tyče
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HANSAMATRIX & Ostatné nástenné tyče

 HANSALIVING 44420100 Chróm € 519,28
EAN 4015474203365Sprchová súprava |

Sada pre konečnú montáž |  
Podomietková inštalácia | 
1100 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
13.2 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Nástenné pripojovacie koleno
–  Sprchová hadica (1600 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd
Priemer: 18 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAMATRIX  Inštalačná jednotka 44040100 € 87,67
 HANSASTELA  Vaňová a sprchová batéria 44579583 € 446,95

 HANSA 44410100 Chróm € 246,70
EAN 4015474190122Sprchová tyč |

Nástenná montáž
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
Priemer: 18 mm

 HANSA 04550200 Chróm € 215,28
EAN 4015474143845Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
900 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
Priemer: 18 mm

Nástenné tyče
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 HANSA 04480100 Chróm € 169,00
EAN 4015474031470Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
915 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
Priemer: 18 mm

HANSAVIVA Nástenné tyče

 HANSAVIVA 44150130 Chróm € 176,31
EAN 4015474238831Sprchová súprava |

Nástenná montáž, DN15 | 
915 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Variabilné montážne body
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

 HANSAVIVA 44150110 Chróm € 168,05
EAN 4015474238800Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
915 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

Nástenné tyče
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• (G1/2) • Filter, filtre na nečistoty
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 HANSAVIVA 44130100 Chróm € 140,03
EAN 4015474238787Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
915 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)

 HANSAVIVA 44160110 Chróm € 153,85
EAN 4015474238848Sprchová súprava |

Nástenná montáž, DN15 | 
625 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
18 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

 HANSAVIVA 44140100 Chróm € 125,83
EAN 4015474238794Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
625 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)

Nástenné tyče
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HANSAMEDIJET Nástenné tyče

 HANSA 04480100 Chróm € 169,00
EAN 4015474031470Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
915 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
Priemer: 18 mm

HANSABASICJET STYLE Nástenné tyče

 HANSABASICJET STYLE 44770111 Chróm € 74,61
EAN 4057304011078Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
720 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

Nástenné tyče
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 HANSABASICJET STYLE 44770131 Chróm € 83,12
EAN 4057304011085Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
720 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSABASICJET STYLE 44790131 Chróm € 87,51
EAN 4057304011115Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
920 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd

 HANSABASICJET STYLE 44790111 Chróm € 81,59
EAN 4057304011108Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
920 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd

Nástenné tyče
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 HANSABASICJET 44700300 Chróm € 65,59
EAN 4057304002557Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
920 mm
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
Priemer: 18 mm

 HANSABASICJET 44710300 Chróm € 59,40
EAN 4057304002540Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
720 mm
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
Priemer: 18 mm

HANSABASICJET Nástenné tyče

 HANSABASICJET 44780211 Chróm € 63,37
EAN 4057304002458Sprchová súprava |

Nástenná montáž, DN15 | 
650 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1500 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 70 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

Nástenné tyče
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 HANSABASICJET 44780213 Chróm € 64,90
EAN 4057304002465Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
650 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

 HANSABASICJET 44670133 Chróm € 88,10
EAN 4057304002502Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
920 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd
Priemer: 18 mm

 HANSABASICJET 44670113 Chróm € 82,69
EAN 4057304002489Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
920 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

Nástenné tyče
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 HANSABASICJET 44780133 Chróm € 83,46
EAN 4057304002496Sprchová súprava |

Nástenná montáž, DN15 | 
720 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd
Priemer: 18 mm

 HANSABASICJET 44780233 Chróm € 76,97
EAN 4057304002519Sprchová súprava |

Nástenná montáž | 
720 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha: 
–  Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny 

prúd
Priemer: 18 mm

 HANSABASICJET 44780113 Chróm € 75,74
EAN 4057304002472Sprchová súprava |

Nástenná montáž, DN15 | 
720 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Ručná sprcha
–  Sprchová tyč
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

Nástenné tyče
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 HANSABASICJET 44710300 Chróm € 59,40
EAN 4057304002540Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
720 mm
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
Priemer: 18 mm

 HANSABASICJET 44700300 Chróm € 65,59
EAN 4057304002557Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
920 mm
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Mydelník
Priemer: 18 mm

Nástenné tyče
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• (G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 400 mm

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 400 mm

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2) • Guľatá rozeta
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Hlavové/Ručné sprchy

 HANSARAIN &  HANSAJET Hlavové sprchy

 HANSAJET 04180100 Chróm € 820,62
EAN 4015474061521Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
•  Antivandal prevedenie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

 HANSARAIN 04180300 Chróm € 820,58
EAN 4015474190153Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
•  Antivandal prevedenie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

 HANSARAIN 04190100 Chróm € 791,03
EAN 4015474061491Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
78 - 198 mm
•  Antivandal prevedenie
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Hlavové/Ručné sprchy
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• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2) • Štvorcová rozeta

• Priame pripojenie | Vonkajší závit  
• Vyloženie: 125 mm

• Typ regulátora lúča: Výkyvný aerátor

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2) • Vyloženie: 125 mm
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 HANSARAIN 04190300 Chróm € 791,06
EAN 4015474190160Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
78 - 198 mm
•  Antivandal prevedenie
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

 HANSAJET 04860100 Chróm € 287,93
EAN 4015474061590Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
•  rozsah otáčania 20°
Prietok pri tlaku 3 bar: 14.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Klasický prúd

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

 HANSAJET 04400100 Chróm € 413,57
EAN 4015474672482Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 49.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Kaskáda | Laminárny prúd

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Hlavové/Ručné sprchy

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4) • Vyloženie: 165 mm

• (G1/2) • Vyloženie: 357 mm

• Vyloženie: 357 mm
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 HANSAJET 04390100 Chróm € 698,99
EAN 4015474672864Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN20
Prietok pri tlaku 3 bar: 70.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Kaskáda | Laminárny prúd

HANSAVIVA Hlavové sprchy

 HANSAVIVA 44260100 Chróm € 422,93
EAN 4015474238862Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7255/IIA

 HANSAVIVA 44260300 Chróm € 470,46
EAN 4015474252844Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 300 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7256/IIA

Hlavové/Ručné sprchy
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• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Vyloženie: 357 mm
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

 HANSAVIVA 44270100 Chróm € 398,42
EAN 4015474238879Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
239 mm
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7255/IIA

 HANSAVIVA 44270300 Chróm € 436,47
EAN 4015474252837Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
241 mm
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 300 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7256/IIA

 HANSAVIVA 44260240 Chróm € 443,24
EAN 4015474257429Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
ABP: P-IX 7257/IIA

Hlavové/Ručné sprchy

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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• Vyloženie: 357 mm

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 400 mm
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

 HANSAVIVA 44260340 Chróm € 486,42
EAN 4015474257436Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
ABP: P-IX 7258/IIA

 HANSAVIVA 44270240 Chróm € 398,42
EAN 4015474257443Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
243 mm
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

ABP: P-IX 7257/IIA

 HANSAVIVA 44270340 Chróm € 436,51
EAN 4015474257450Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

ABP: P-IX 7258/IIA

 HANSAVIVA 04180240 Chróm € 493,99
EAN 4015474257467Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
•  Antivandal prevedenie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

ABP: P-IX 7257/IIA

Hlavové/Ručné sprchy

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Sp
rc

ho
va

cí 
pr

og
ra

m
Hl

av
ov

é/
Ru

čn
é 

sp
rc

hy
 



• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 400 mm

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2) • Štvorcová rozeta

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2) • Štvorcová rozeta
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 HANSAVIVA 04180340 Chróm € 581,78
EAN 4015474257474Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN15
•  Antivandal prevedenie
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100ABP: P-IX 7258/IIA

 HANSAVIVA 04190240 Chróm € 467,40
EAN 4015474257481Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
70 - 190 mm
•  Antivandal prevedenie
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

ABP: P-IX 7257/IIA

 HANSAVIVA 04190340 Chróm € 517,74
EAN 4015474257498Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN15 | 
70 - 190 mm
•  Antivandal prevedenie
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
12 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

ABP: P-IX 7258/IIA

Hlavové/Ručné sprchy

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2) • Vyloženie: 348 mm

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2) • Vyloženie: 348 mm

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
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 HANSABASICJET/-STYLE Hlavové sprchy

 HANSABASICJET 44360100 Chróm € 174,75
EAN 4057304013379Hlavová sprcha |

Nástenná montáž, DN 15
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

 HANSABASICJET STYLE 44360200 Chróm € 195,18
EAN 4057304015939Hlavová sprcha |

Nástenná montáž
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

 HANSABASICJET 44370100 Chróm € 164,99
EAN 4057304010972Hlavová sprcha |

Montáž na strop, DN 15 | 
251 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Hlavové/Ručné sprchy

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Vnútorný závit | (G1/2)

• Vnútorný závit | (G1/2)
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 HANSABASICJET STYLE 44370200 Chróm € 184,28
EAN 4057304015946Hlavová sprcha |

Montáž na strop
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

 HANSABASICJET 44740100 Chróm  € 100,00
EAN 4057304015151Hlavová sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

 HANSABASICJET STYLE 44740200 Chróm € 99,69
EAN 4057304015922Hlavová sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Dážď

Hlavové/Ručné sprchy

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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• Vnútorný závit | (G1/2)

• Vnútorný závit | (G1/2)

• (G1/2 x G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 200 mm

• (G1/2xG1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 165 mm

G 1/2

G 1/2

G 1/
2

G
 1

/2
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HANSABASICJET Hlavové sprchy

 HANSABASICJET 44640300 Chróm € 57,70
EAN 4057304002564Hlavová sprcha |

DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 
15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 95 mm
–  Hlavová sprcha
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

 HANSABASICJET 44640310 Chróm  € 60,99
EAN 4057304010347Hlavová sprcha |

DN15
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 95 mm
–  Hlavová sprcha
–  Eco regulácia prietoku vody
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
–  Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Intenzívny prúd

 HANSAJET 04110200 Chróm € 21,29
EAN 4015474269354Rameno pre sprchy |

Nástenná montáž
Priemer: 21 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

 HANSAJET 51990200 Chróm € 31,60
EAN 4015474269347Rameno pre sprchy |

Nástenná montáž
Priemer: 21 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Hlavové/Ručné sprchy
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• (G1/2 x G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 200 mm

• (G1/2xG1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 165 mm

G 1/
2
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 HANSAJET 04110200 Chróm € 21,29
EAN 4015474269354Rameno pre sprchy |

Nástenná montáž
Priemer: 21 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

 HANSAJET 51990200 Chróm € 31,60
EAN 4015474269347Rameno pre sprchy |

Nástenná montáž
Priemer: 21 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Hlavové/Ručné sprchy
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• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Soft edge rozeta

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Soft edge rozeta

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta

ø
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Flexibilné hadice / Príslušenstvo

Nástenné prípojné oblúky

 HANSALIVING 51180180 Chróm € 73,35
EAN 4057304007965Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSALIVING 51180183 Chróm € 73,35
EAN 4057304007149Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSALIVING 51180193 Chróm € 73,35
EAN 4057304007941Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSALIVING 51180163 Chróm € 73,35
EAN 4057304007958Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno
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• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta

• (G1/2) • Spätný ventil (-y)

ø
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 HANSA 51180170 Chróm € 78,77
EAN 4015474173101Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSA 51180173 Chróm € 78,77
EAN 4015474250154Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSA 52520100 Chróm € 42,86
EAN 4015474069589Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSA 04460100 Chróm € 85,80
EAN 4015474672406Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno
–  Držiak sprchy
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• (G1/2) • Spätný ventil (-y)

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta

• (G1/2) • Guľatá rozeta
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 HANSA 04420100 Chróm € 63,50
EAN 4015474672321Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSA 04420200 Chróm € 60,30
EAN 4015474141148Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSA 44250100 Chróm € 52,54
EAN 4015474239050Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSA 44250000 Chróm € 34,33
EAN 4015474239067Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno
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• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta
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 HANSALIVING 51570162 Chróm € 175,18
EAN 4057304007989Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSALIVING 51570183 Chróm € 175,18
EAN 4057304007156Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

 HANSALIVING 51570163 Chróm € 175,18
EAN 4057304007972Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSA 51570172 Chróm € 170,32
EAN 4015474188907Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Sp
rc

ho
va

cí 
pr

og
ra

m
Fle

xib
iln

é h
ad

ice
 / P

rís
lu

še
ns

tvo



• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta

• Upevňovacia súprava • Štvorcová rozeta

• Upevňovacia súprava • Soft edge rozeta

• Upevňovacia súprava • Soft edge rozeta

• Upevňovacia súprava • Guľatá rozeta

ø
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 HANSA 51570173 Chróm € 170,36
EAN 4015474250321Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno

Držiaky spŕch/ostatné

 HANSALIVING 44440200 Chróm € 107,67
EAN 4057304007934Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

 HANSALIVING 44440183 Chróm € 107,67
EAN 4057304007132Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

 HANSALIVING 44440193 Chróm € 107,67
EAN 4057304007910Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSALIVING 44440163 Chróm € 107,67
EAN 4057304007927Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy
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• Upevňovacia súprava • Guľatá rozeta

• Upevňovacia súprava • Štvorcová rozeta

• (G1/2) • Spätný ventil (-y)
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 HANSA 44440173 Chróm € 113,31
EAN 4015474250314Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

 HANSA 44440100 Chróm € 113,18
EAN 4015474190139Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

 HANSA 04460100 Chróm € 85,80
EAN 4015474672406Pripojovacie koleno |

Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Nástenné pripojovacie koleno
–  Držiak sprchy

 HANSA 04430100 Chróm € 19,31
EAN 4015474672239Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSA 64390100 Chróm € 37,58
EAN 4015474277311Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy
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• Upevňovacia súprava

• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)
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 HANSAVIVA 44240100 Chróm € 35,05
EAN 4015474239043Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

 HANSA 44450100 Chróm € 6,78
EAN 4057304002601Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

HANSAACTIVEJET Sprchové hadice & príslušenstvo

 HANSA 54120400 Chróm € 38,90
EAN 4015474128149Sprchová hadica |

1250 mm
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

54120500 Chróm € 40,42
EAN 4015474128156Sprchová hadica |

1600 mm
–  Sprchová hadica (1600 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

54120300 Chróm € 37,53
EAN 4015474128163Sprchová hadica |

1750 mm
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

54120200 Chróm € 47,51
EAN 4015474128170Sprchová hadica |

2000 mm
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
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• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)
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 HANSAACTIVEJET 04800100 Transparentná € 11,55
EAN 4057304009020Mydelník

–  Mydelník

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

HANSAVIVA Sprchové hadice & príslušenstvo

 HANSAVIVA 44120400 Chróm € 25,38
EAN 4015474239005

Náhrada: 59911863

Sprchová hadica |
1250 mm
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

44120300 Chróm € 27,09
EAN 4015474238985Sprchová hadica |

1750 mm
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

44120200 Chróm € 30,97
EAN 4015474238947Sprchová hadica |

2000 mm
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

 HANSAVIVA 44240100 Chróm € 35,05
EAN 4015474239043Držiak sprchy |

Nástenná montáž
–  Držiak sprchy
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• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• (G1/2)
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 HANSAJET Sprchové hadice & príslušenstvo/Ostatné

 HANSAJET 04120400 Chróm € 29,30
EAN 4015474674240Sprchová hadica |

1250 mm
–  Sprchová hadica (1250 mm)

04120500 Chróm € 31,81
EAN 4015474674387Sprchová hadica |

1600 mm
–  Sprchová hadica (1600 mm)

04120200 Chróm € 46,91
EAN 4015474674936Sprchová hadica |

2000 mm
–  Sprchová hadica (2000 mm)

 HANSA 04050100 Chróm € 95,19
EAN 4015474036888Ostatné príslušenstvo |

DN15
•  Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. 

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. 
Vhodné pre nástenné a podomietkové 
batérie na úplné vypustenie sprchovej 
hadice podľa smernice o nemocniciach 
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSA 04050200 Chróm € 72,04
EAN 4015474255234Prepojovacie diely |

DN15
•  Násuvná spojka pre sprchové hadice, 

DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou  
a batériou. Vhodné pre nástenné a 
podomietkové batérie.Pripojenie G 1/2, 
chróm. Dva diely s integrovanou ochranou 
proti rotácii

–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
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• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• (G1/2)

41

G 1/2

G 1/2
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HANSAMEDIPRO Sprchové hadice & príslušenstvo

 HANSAMEDIPRO 04120473 Chróm € 35,69
EAN 4015474255029Sprchová hadica |

1250 mm
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

04120573 Chróm € 40,00
EAN 4015474255036Sprchová hadica |

1600 mm
–  Sprchová hadica (1600 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

04120373 Chróm € 41,83
EAN 4015474255043Sprchová hadica |

1750 mm
–  Sprchová hadica (1750 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

04120273 Chróm € 45,08
EAN 4015474255050Sprchová hadica |

2000 mm
–  Sprchová hadica (2000 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

 HANSA 04050100 Chróm € 95,19
EAN 4015474036888Ostatné príslušenstvo |

DN15
•  Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. 

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. 
Vhodné pre nástenné a podomietkové 
batérie na úplné vypustenie sprchovej 
hadice podľa smernice o nemocniciach 
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie

Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSA 04050200 Chróm € 72,04
EAN 4015474255234Prepojovacie diely |

DN15
•  Násuvná spojka pre sprchové hadice, 

DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou  
a batériou. Vhodné pre nástenné a 
podomietkové batérie.Pripojenie G 1/2, 
chróm. Dva diely s integrovanou ochranou 
proti rotácii

–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
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• (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2)
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HANSABASICJET Príslušenstvo

 HANSA 44460500 Chróm € 12,12
EAN 4057304002571Sprchová hadica |

1500 mm
–  Sprchová hadica (1500 mm)

44460300 Chróm € 12,62
EAN 4057304002588Sprchová hadica |

1750 mm
–  Sprchová hadica (1750 mm)

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

44460200 Chróm € 14,03
EAN 4057304002595Sprchová hadica |

2000 mm
–  Sprchová hadica (2000 mm)

 HANSABASICJET 44730100 Transparentná € 6,78
EAN 4057304002618Mydelník

–  Mydelník
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 HANSAEMOTION Wellfit

 HANSAEMOTION WELLFIT 5864217284 Chróm/Sivá € 619,19
EAN 4057304008764Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Pracovné napätie: 6 V
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom 
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

 HANSAEMOTION WELLFIT 5864217282 Chróm/Biela € 619,19
EAN 4057304008771Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Pracovné napätie: 6 V
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom 
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

 HANSAEMOTION Wellfit
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 HANSAEMOTION WELLFIT 5863017284 Chróm/Sivá € 509,11
EAN 4057304008740Sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAEMOTION WELLFIT 5863017282 Chróm/Biela € 509,11
EAN 4057304008757Sprchová batéria |

Termostatická/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Etážky |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAEMOTION Wellfit
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 HANSAEMOTION

 HANSAEMOTION 5864217184 Chróm/Sivá € 454,08
EAN 4057304008726Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAEMOTION 5864217182 Chróm/Biela € 454,08
EAN 4057304008733Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAEMOTION
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

G
 1

/2
G

 1
/2

436 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

TERMOSTATY NA OMIETKU

 HANSAEMOTION 5863017182 Chróm/Biela € 367,39
EAN 4057304008719Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

 HANSAEMOTION

 HANSAEMOTION 5863017184 Chróm/Sivá € 367,39
EAN 4057304008696Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Bezpečnostné sklo
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
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 HANSATEMPRA STYLE

 HANSATEMPRA STYLE 58442101 Chróm € 528,85
EAN 4015474170063

Dostupné do: 01-10-2021
Náhrada: 58102101

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

ABP: PA-IX 29303/IDB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Vyloženie: 159 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912853, Preplachovacia súprava

 HANSATEMPRA STYLE 58410101 Chróm € 438,39
EAN 4015474169920Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29309/IB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912853, Preplachovacia súprava

 HANSATEMPRA STYLE
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 HANSAPRISMA

 HANSAPRISMA 58102101 Chróm € 320,55
EAN 4015474259294Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

ABP: PA-IX 29310/IIDB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 182 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPRISMA 58080101 Chróm € 254,68
EAN 4015474259225Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6509CR0104

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAPRISMA
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek a krycích ružíc
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 HANSAUNITA

 HANSAUNITA 58372101 Chróm € 284,19
EAN 4015474277649Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
–  Eco regulácia prietoku vody

ABP: PA-IX 29492/IDB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky  
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 180 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAUNITA 58130101 Chróm € 189,29
EAN 4015474253346Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
–  Eco regulácia prietoku vody

ABP: PA-IX 29504/IB | CSTB: 322-M1-20/1

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAUNITA

 HANSAUNITA 58130001 Chróm € 187,04
EAN 4015474255630Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

CSTB: 322-M1-20/1
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 HANSAFIT 

 HANSAFIT 65132101 Chróm € 293,21
EAN 4015474273405Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Prívalový prúd vody, zabezpečené proti 

spätnému toku pri použití v domácnosti 
(podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Eco regulácia prietoku vody

ABP: PA-IX 28785/IOB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 127 mm
• Pevné výtokové rameno

 HANSAFIT 65140101 Chróm € 232,65
EAN 4015474273399Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: PA-IX 28784/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAFIT 
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky  

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
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 HANSAMICRA

 HANSAMICRA 58162171 Chróm € 234,13
EAN 4057304003486Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
–  Eco regulácia prietoku vody

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/IIOB | CSTB: 322-M1-20/1

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky  
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 159 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAMICRA 58150171 Chróm € 182,63
EAN 4057304003462Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Eco regulácia prietoku vodyDVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | 

CSTB: 322-M1-20/1

 HANSAMICRA
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek a krycích ružíc
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 HANSAMICRA 58152171 Chróm € 187,54
EAN 4057304005664Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zamenené pripojenie studenej/teplej 

vody. 
zabezpečené proti spätnému toku pri pou-
žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
–  Eco regulácia prietoku vody

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | S obráteným prívodom teplej a 
studenej vody | Krycia doska (y) |  (G 1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSAMICRA

 HANSAMICRA 58150071 Chróm € 177,94
EAN 4057304003455Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
–  Eco regulácia prietoku vody

Te
rm

os
ta

ty
 n

a 
om

ie
tk

u



Te
rm

os
ta

ty
 n

a 
om

ie
tk

u



Pripravené na optimalizáciu 
 podmienok v oblasti zdravia 

Zdravotníctvo
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HANSAMEDIPRO

s vysokým výkonom 

davky v oblasti 

HANSACARE

HANSACLINICA
Špecializované 
produkty pre 
 profesionálne domovy 

HANSAMEDIPRO

poraneniam
HANSA

priestoru • Funkcia 

•  Bezniklové vedenie vody
štandardu

•  Prispôsobenie a monitorovanie 

aplikácie HANSA
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 HANSAMEDIPRO Electronic

Bezdotykové umývadlové batérie

 HANSAMEDIPRO 05672029 Chróm € 538,81
EAN 4057304004988Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 117 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100; Bezpečnostný termostat, 63410020

 HANSAMEDIPRO 05672019 Chróm € 538,81
EAN 4057304005046Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020
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 HANSAMEDIPRO XL 05682029 Chróm € 669,44
EAN 4057304005008Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 136 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020; Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSAMEDIPRO XL 05682019 Chróm € 669,44
EAN 4057304005022Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na 
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna 
povrchová úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 136 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020
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 HANSAMEDIPRO 05672129 Chróm € 604,15
EAN 4057304004995Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

 HANSAMEDIPRO 05672119 Chróm € 604,15
EAN 4057304005039Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSAMEDIPRO XL 05682129 Chróm € 734,77

EAN 4057304005015Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 136 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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• Počet pripojených zariadení: 5 • Pracovné napätie: 12 V
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 HANSAMEDIPRO XL 05682119 Chróm € 734,77
EAN 4057304005053Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/ 
Bluetooth® |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-

vá úprava pre hygienické priestory |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 136 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSA 64990100 € 98,85
EAN 4015474273320Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové 
armatúry  HANSA, možné pripojiť až 5 od-
berných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70

 HANSA 59914579 € 14,99
EAN 4057304009679Predlžovací / pripojovací kábel,  

2-pólový, pripojovací kábel 10 m
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• Dlhá páka
• Strmeňová páka

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Dlhá páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
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 HANSAMEDIPRO

Páky

 HANSAMEDIPRO 02440005 Chróm € 31,48
EAN 4015474265509Lekárska páka |

149 mm

 HANSAMEDIPRO 02450006 Chróm € 31,48
EAN 4015474265516Lekárska páka |

143 mm

 HANSAMEDIPRO 02460002 Chróm € 31,48
EAN 4015474265523Lekárska páka |

142 mm
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Umývadlové batérie

 HANSAMEDIPRO 01612105 Chróm € 205,84
EAN 4015474266797Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 01622195 Chróm € 190,11
EAN 4015474267015Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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452 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO 01662295 Chróm  € 291,62 
EAN 4057304012648

Dostupné od: 01-08-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Vhodné pre tepelnú dezinfekciu (max. 

+95 °C)
•  Montážny systém Rapid
•  Ručná sprcha vhodná pre tepelnú dezin-

fekciu (max. + 95°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6.6 / 7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Ručná sprcha s rýchlospojkou
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-
vá úprava pre hygienické priestory |  (Ø10 mm)

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO 01612106 Chróm € 205,84
EAN 4015474266841Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 01622196 Chróm € 190,11
EAN 4015474267039Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO 01662296 Chróm  € 291,62 
EAN 4057304012631

Dostupné od: 01-08-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Vhodné pre tepelnú dezinfekciu (max. 

+95 °C)
•  Montážny systém Rapid
•  Ručná sprcha vhodná pre tepelnú dezin-

fekciu (max. + 95°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6.6 / 7.8 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Ručná sprcha s rýchlospojkou
–  Ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrcho-
vá úprava pre hygienické priestory |  (Ø10 mm)

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO 01712192 Chróm € 221,97
EAN 4015474267053Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
•  Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29892/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 01612103 Chróm € 200,77
EAN 4015474266735Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 01622193 Chróm € 190,11
EAN 4015474266940Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO XS 01632103 Chróm € 179,53
EAN 4015474266452Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO XS 01642103 Chróm € 163,71
EAN 4015474266582Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu  
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 97 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

457Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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 HANSAMEDIPRO 01982001 Chróm € 105,50
EAN 4015474267084Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

KIWA: K100538/01 | ABP: PA-IX 29895/IO

Nástenné umývadlové batérie

 HANSAMEDIPRO 08302281 Chróm € 456,57
EAN 4057304013393Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6509CR0103

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 179
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 08302201 Chróm € 386,92
EAN 4015474267404Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6509CR0103

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 259 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSAMEDIPRO 02552205 Chróm € 321,54
EAN 4015474267244Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 02552206 Chróm € 321,54
EAN 4015474267237Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 02542202 Chróm € 337,28
EAN 4015474267176Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSAMEDIPRO 02562202 Chróm € 353,02
EAN 4015474267251Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 02532203 Chróm € 288,11
EAN 4015474267169Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 02552203 Chróm € 316,04
EAN 4015474267220Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSAMEDIPRO 02572205 Chróm € 337,28
EAN 4015474267299Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 02572206 Chróm € 337,28
EAN 4015474267282Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 02582202 Chróm € 369,17
EAN 4015474267305Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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• Vyloženie: 86 mm
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody

• Vyloženie: 161 mm
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody

• Vyloženie: 226 mm
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 
vody

461Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO 02572203 Chróm € 313,36
EAN 4015474267275Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSA 02682000 Chróm € 110,19
EAN 4015474267329Výtokové rameno

•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania

 HANSA 02692000 Chróm € 116,12
EAN 4015474267336Výtokové rameno

•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania

 HANSA 02702000 Chróm € 120,29
EAN 4015474267343Výtokové rameno

•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
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• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Trojito 
tesnené krycie ružice | (G1/2)
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 HANSA 59912483 € 46,62
EAN 4015474071278Sada pro dodatočné vypúštanie

 HANSA 02720200 Chróm € 57,87
EAN 4015474267398Kryt príruby |

48 - 58 mm
•  Krycie ružice- 3 x tesnené, s uzatvárateľný-

mi etážkami. Vhodné pre  HANSAMEDIPRO. 
Balenie: sada 2 kusov etážiek a ružíc.

Vaňové a sprchové termostatické batérie 

 HANSAMEDIPRO 58101201 Chróm € 359,71
EAN 4015474267466Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

ABP: PA-IX 29310/IIDB

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 197 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAMEDIPRO 58080201 Chróm € 291,31
EAN 4015474267459Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6509CR0103

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
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• (G1/2)
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 HANSAMEDIPRO 04120473 Chróm € 35,69
EAN 4015474255029Sprchová hadica |

1250 mm
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
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• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Dlhá páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody
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 HANSAMEDICA

Páky

 HANSAMIX 01880083 Chróm € 34,03
EAN 4015474271524Páky a rukoväte |

L=93 mm

 HANSAMEDICA 01880076 Chróm € 54,49
EAN 4015474076853

Dostupné do: 31-12-2021

Lekárska páka

 HANSAMEDICA
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Umývadlové batérie

 HANSAMEDICA 01092186 Chróm € 245,11
EAN 4015474271111

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA 01042186 Chróm € 238,80
EAN 4015474271074

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zápustná retiazka
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA

 HANSAMEDICA 01082186 Chróm € 225,49
EAN 4015474271579

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSAMEDICA 01131186 Chróm € 297,81
EAN 4015474271173

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29888/I

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAMEDICA 01192186 Chróm € 328,36
EAN 4015474271586

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 157 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA

 HANSAMEDICA 01182186 Chróm € 304,70
EAN 4015474271203

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky |  (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 157 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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Nástenné umývadlové batérie

 HANSAMEDICA 01968176 Chróm € 287,15
EAN 4015474079410

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 160 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA 01968276 Chróm € 322,41
EAN 4015474080140

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 171 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA

 HANSAMEDICA 01948176 Chróm € 290,38
EAN 4015474078574

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 235 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSAMEDICA 01948276 Chróm € 379,73
EAN 4015474078710

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 246 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA 01692176 Chróm € 385,52
EAN 4015474080195

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 300 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDICA

 HANSAMEDICA 01692276 Chróm € 430,63
EAN 4015474080225

Dostupné do: 31-12-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s laminárnym prúdom vody

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

470 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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 HANSA 59910419 Chróm € 177,47
EAN 4015474834347Výtokové rameno - kompletné, dĺžka 

96 mm; vhodné pre  HANSAMEDICA, 
 HANSACLINICA,  HANSATEMPRA; vnú-
torné časti, ktoré sú v kontakte s vodou 
neobsahujú nikel.
96 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

59911380 Chróm € 177,47
EAN 4015474945746 HANSA výtokové rameno 145 mm; vhod-

né pre  HANSAMEDICA;  HANSACLINICA 
do roku 2019;  HANSATEMPRA; Povrchy 
v kontakte s vodou sú bez povrchovej 
úpravy niklom
145 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

59911183 Chróm € 177,47
EAN 4015474929784Výtokové rameno - kompletné, dĺžka 

170 mm; vhodné pre  HANSANEDICA, 
 HANSACLINICA,  HANSATEMPRA; vnú-
torné časti, ktoré sú v kontakte s vodou 
neobsahujú nikel
170 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

 HANSAMEDICA

59910417 Chróm € 177,47
EAN 4015474834323Výtokové rameno - kompletné, dĺžka 

235 mm; vhodné pre  HANSAMEDICA, 
 HANSACLINICA,  HANSATEMPRA; vnú-
torné časti, ktoré sú v kontakte s vodou 
neobsahujú nikel.
235 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

 HANSA 59912483 € 46,62
EAN 4015474071278Sada pro dodatočné vypúštanie
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 
teploty a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 
inštaláciu vonkajšej krytky

471Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Sprchové batérie

 HANSAMEDICA 01670176 Chróm € 251,85
EAN 4015474077430

Dostupné do: 31-12-2021

Sprchová batéria |
Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29934/IB

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

 HANSAMEDICA

 HANSAMEDICA 81859046 Chróm € 176,37
EAN 4015474278905

Dostupné do: 31-12-2021

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 28.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28818/IC | 
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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 HANSACLINICA

Umývadlové batérie

 HANSACLINICA 45012183 Chróm € 183,23
EAN 4057304013096Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 45012186 Chróm € 183,23
EAN 4057304010552Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA
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 HANSACLINICA 45022183 Chróm € 168,42
EAN 4057304013089Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 45022186 Chróm € 168,42
EAN 4057304010545Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA
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HEALTH & CARE

Nástenné umývadlové batérie

 HANSACLINICA 01546283 Chróm € 312,97
EAN 4057304013133Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 377 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 01546286 Chróm € 312,97
EAN 4057304012617Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 377 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 01536283 Chróm € 298,73
EAN 4057304013126Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 277 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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HEALTH & CARE

 HANSACLINICA 01536286 Chróm € 298,73
EAN 4057304010606Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 277 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 01526283 Chróm € 284,52
EAN 4057304013119Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 177 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 01526286 Chróm € 284,52
EAN 4057304012600Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 177 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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HEALTH & CARE

Bezdotykové batérie

 HANSACLINICA 08866201 Chróm € 720,71
EAN 4057304014437

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 186 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Odnímateľné výtokové rameno
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSACLINICA 08866202 Chróm € 720,71
EAN 4057304014444

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 286 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Odnímateľné výtokové rameno
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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 HANSACLINICA 08866200 Chróm € 692,39
EAN 4057304014420

Dostupné od: 04-05-2021

Sprchová batéria |
Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min  

(1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Termostatické batérie

 HANSACLINICA 08806202 Chróm € 338,68
EAN 4057304013416Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 08805202 Chróm € 355,60
EAN 4057304013409Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Dlhá páka
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednot-
ka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej 
ružice +/- 3,5°

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednot-
ka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej 
ružice +/- 3,5°

479Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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 HANSACLINICA 08806200 Chróm € 254,64
EAN 4057304013430Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Podomietkové riešenia ( HANSABLUEBOX)  

 HANSACLINICA 88629085 Chróm € 546,78
EAN 4057304012549Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSACLINICA 88619085 Chróm € 541,78
EAN 4057304012532Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednot-
ka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej 
ružice +/- 3,5°

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody
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 HANSACLINICA 88609085 Chróm € 500,69
EAN 4057304012556Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSACLINICA 59914169 € 105,64
EAN 4057304012563•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)

 HANSACLINICA
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HANSACARE

Umývadlové batérie

 HANSACARE 46012206 Chróm € 168,42
EAN 4057304010767Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29684/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSACARE 46022206 Chróm € 170,42
EAN 4057304010750Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29684/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSACARE 46022286 Chróm € 175,43
EAN 4057304015625

Dostupné od: 01-06-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 10.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSAPOLO 51522286 Chróm € 139,73
EAN 4057304015632

Dostupné od: 01-06-2021

Umývadlová batéria |
Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor)
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

NOVINKA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Úchyt retiazky
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSACARE 46282206 Chróm € 222,50
EAN 4057304010774Umývadlová batéria |

Jednopáková/Bidetta |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Bidetta – ručná sprcha
–  Držiak sprchy
–  Sprchová hadica (1500 mm)
1-prúdová ručná sprcha: 
–  Sensitívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 114 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku
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 HANSACARE 46152206 Chróm € 185,36
EAN 4057304010781Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29754/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry  | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 133 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°  

(40° / 80°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

 HANSACARE 46102206 Chróm € 171,84
EAN 4057304010804Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29713/IB

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 214 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°  

(40° / 80°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 Vaňové/sprchové termostatické batérie

 HANSACARE 08717100 Chróm € 265,25
EAN 4057304013454Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti 
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre 
teploty medzi 38° - 42° C.

Prietok pri tlaku 3 bar: 24.18 / 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené 
krycie ružice |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 168 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710

 HANSACARE 08707100 Chróm € 212,20
EAN 4057304013447Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti 
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre 
teploty medzi 38° - 42° C.

Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené 
krycie ružice |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710
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Špeciálne termostatické batérie

 HANSATEMPRA

 HANSATEMPRA 08240202 Chróm € 699,94
EAN 4015474658585Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29304/ID

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty

 HANSATEMPRA 08240282 Chróm € 724,02
EAN 4015474658592Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Vákuová poistka
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29304/ID

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

 HANSATEMPRA 08340302 Chróm € 736,06
EAN 4015474658615Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž (3 montážne otvory), 
DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Excentrické etážky |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 124 mm

Špeciálne termostatické
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 HANSATEMPRA 08382202 Chróm € 1.074,61
EAN 4015474658646Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, 

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29306/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Dlhá páka
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)  
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 245 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSATEMPRA 08382292 Chróm € 857,50
EAN 4015474053939Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, 

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29306/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Dlhá páka
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 245 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Samovypúšťací model
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSATEMPRA 08382212 Chróm € 776,43
EAN 4015474257528Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, 

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29306/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Vyloženie: 245 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Špeciálne termostatické
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• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.
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 HANSATEMPRA 08385202 Chróm € 1.074,61
EAN 4015474658660Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, 

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29306/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Dlhá páka
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 270 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSATEMPRA 08385292 Chróm € 857,50
EAN 4015474053922Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, 

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29306/IA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Dlhá páka
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) |  (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 270 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Samovypúšťací model
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSA 59911330 € 79,78
EAN 4015474937086 HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2; 

flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a 
vonkajší závit 
DN15 | 
65
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSATEMPRA  Sprchová batéria 08240282 € 724,02

Špeciálne termostatické
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• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s laminárnym prúdom vody

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSA 59910419 Chróm € 177,47
EAN 4015474834347Výtokové rameno - kompletné, dĺžka 

96 mm; vhodné pre  HANSAMEDICA, 
 HANSACLINICA,  HANSATEMPRA; vnú-
torné časti, ktoré sú v kontakte s vodou 
neobsahujú nikel.
96 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

59911380 Chróm € 177,47
EAN 4015474945746 HANSA výtokové rameno 145 mm; vhod-

né pre  HANSAMEDICA;  HANSACLINICA 
do roku 2019;  HANSATEMPRA; Povrchy 
v kontakte s vodou sú bez povrchovej 
úpravy niklom
145 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

59911183 Chróm € 177,47
EAN 4015474929784Výtokové rameno - kompletné, dĺžka 

170 mm; vhodné pre  HANSANEDICA, 
 HANSACLINICA,  HANSATEMPRA; vnú-
torné časti, ktoré sú v kontakte s vodou 
neobsahujú nikel
170 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483

59910417 Chróm € 177,47
EAN 4015474834323Výtokové rameno - kompletné, dĺžka 

235 mm; vhodné pre  HANSAMEDICA, 
 HANSACLINICA,  HANSATEMPRA; vnú-
torné časti, ktoré sú v kontakte s vodou 
neobsahujú nikel.
235 mm
•  Vodné cesty bez poniklovania

Pre kompletný výrobok objednajte:  59912483
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 HANSAMEDIPRO

 HANSAMEDIPRO 08302281 Chróm € 456,57
EAN 4057304013393Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6509CR0103

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 179 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMEDIPRO 08302201 Chróm € 386,92
EAN 4015474267404Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6509CR0103

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice  

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 259 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

Špeciálne termostatické
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 HANSACARE

 HANSACARE 08717100 Chróm € 265,25
EAN 4057304013454Vaňová a sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti 
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre 
teploty medzi 38° - 42° C.

Prietok pri tlaku 3 bar: 24.18 / 15 l/ min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené 
krycie ružice |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 168 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710

 HANSACARE 08707100 Chróm € 212,20
EAN 4057304013447Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti 
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre 
teploty medzi 38° - 42° C.

Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené 
krycie ružice |  (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710

Špeciálne termostatické

He
al

th
 &

 C
ar

e
Šp

ec
iá

ln
e 

te
rm

os
ta

ty



491Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HEALTH & CARE

 HANSACLINICA

 HANSACLINICA 08806202 Chróm € 338,68
EAN 4057304013416Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 08805202 Chróm € 355,60
EAN 4057304013409Umývadlová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Dlhá páka
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSACLINICA 08806200 Chróm € 254,64
EAN 4057304013430Sprchová batéria |

Termostatická |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Špeciálne termostatické
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 HANSACLINICA Bezdotykové termostatické batérie

 HANSACLINICA 08866201 Chróm € 720,71
EAN 4057304014437

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 186 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Odnímateľné výtokové rameno
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

 HANSACLINICA 08866202 Chróm € 720,71
EAN 4057304014444

Dostupné od: 04-05-2021

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití 
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 

vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 286 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Odnímateľné výtokové rameno
• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Špeciálne termostatické
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednot-
ka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej 
ružice +/- 3,5°
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 HANSACLINICA 08866200 Chróm € 692,39
EAN 4057304014420

Dostupné od: 04-05-2021

Sprchová batéria |
Bezdotyková/ Termostatická/Batériová 
prevádzka/ Bluetooth® |  
Nástenná montáž
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou 

aplikácie (cez  Bluetooth®)
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

NOVINKA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací 

ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |  
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby 
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min  

(1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Podomietkové riešenia ( HANSABLUEBOX)

 HANSACLINICA 88629085 Chróm € 546,78
EAN 4057304012549Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie 

prietoku vody
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Špeciálne termostatické
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednot-
ka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej 
ružice +/- 3,5°

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrut-
kovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednot-
ka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej 
ružice +/- 3,5°

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody
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 HANSACLINICA 88619085 Chróm € 541,78
EAN 4057304012532Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSACLINICA 88609085 Chróm € 500,69
EAN 4057304012556Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80000000 € 97,32
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSACLINICA 59914169 € 105,64
EAN 4057304012563•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 

(36° -44°)

Špeciálne termostatické
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Podomietkové termostatické batérie ( HANSABLUEBOX)

 HANSAELECTRA 80909001 Chróm € 840,88
EAN 4057304008559Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Bezdotyková/ Termostatická/ 
Samostatný transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAELECTRA 81909001 Chróm € 886,93
EAN 4057304004865Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/ 
Termostatická/Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s  
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Špeciálne termostatické
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 HANSAELECTRA 80919001 Chróm € 840,88
EAN 4057304008566Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/
Tiptronic/ Termostatická/Samostatný 
 transformátor |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
•  Tento výrobok je k dispozícii aj so 

špeciálnym nastavením. Možno napríklad 
prednastaviť maximálnu dobu pre sprcho-
vanie. Pre viac informácií kontaktujte naše 
zastúpenie.

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSA Elektronické diely 59914579 € 14,99
 HANSA Smart príslušenstvo 64990100 € 98,85
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

 HANSAELECTRA 81919001 Chróm € 886,93
EAN 4057304004889Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/ 
Termostatická/Batériová prevádzka |  
Podomietková inštalácia
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | 

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú 

inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):  
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsa-
hu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)

 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s  
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)

• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX  Inštalačná jednotka 80010000 € 140,31

Špeciálne termostatické
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• (G3/8)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek

• Medené pripojovacie trubičky | (G3/8)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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 HANSAMINIMAT Poistný termostat

 HANSAMINIMAT 63410020 Chróm € 221,28
EAN 4015474275270Ostatné produkty |

Termostatická
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200

 HANSAMINIMAT 66380100 Chróm € 24,22
EAN 4015474277977Ostatné príslušenstvo

•  T-kus
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSAMINIMAT 66390200 Chróm € 30,62
EAN 4015474277984Ostatné príslušenstvo

•  T-kus
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Špeciálne termostatické
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Sprchy a Príslušenstvo

Sprchy a Príslušenstvo
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• (G1/2)

• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

41

G 1/2

G 1/2
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 HANSA 04480100 Chróm € 169,00
EAN 4015474031470Sprchová tyč |

Nástenná montáž | 
915 mm
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
–  Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
–  Otočné pripojenie guľového kĺbu
Priemer: 18 mm

 HANSAMEDIPRO 04120473 Chróm € 35,69
EAN 4015474255029Sprchová hadica |

1250 mm
–  Sprchová hadica (1250 mm)
–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

 HANSA 59911330 € 79,78
EAN 4015474937086 HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2; 

flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný 
a vonkajší závit 
DN15 |
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSATEMPRA  Sprchová batéria 08240282 € 724,02

Sprchy a Príslušenstvo

 HANSA 04050100 Chróm € 95,19
EAN 4015474036888Ostatné príslušenstvo |

DN15
•  Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. 

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. 
Vhodné pre nástenné a podomietkové 
batérie na úplné vypustenie sprchovej 
hadice podľa smernice o nemocniciach 
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie

Dodávka teplej vody: max. +90°C
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• (G1/2)

• (G1/2 x G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 200 mm

• (G1/2xG1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 165 mm

G 1/
2

G
 1

/2
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 HANSA 04050200 Chróm € 72,04
EAN 4015474255234Prepojovacie diely |

DN15
•  Násuvná spojka pre sprchové hadice, DN 

15. Pre inštaláciu medzi hadicou a baté-
riou. Vhodné pre nástenné a podomietko-
vé batérie.Pripojenie G 1/2, chróm. Dva 
diely s integrovanou ochranou proti rotácii

–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

 HANSAJET 04110200 Chróm € 21,29
EAN 4015474269354Rameno pre sprchy |

Nástenná montáž
Priemer: 21 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Sprchy a Príslušenstvo

 HANSAJET 51990200 Chróm € 31,60
EAN 4015474269347Rameno pre sprchy |

Nástenná montáž
Priemer: 21 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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• Vnútorný závit | (G1/2)
• Vyloženie: 170 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• (G3/4)
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 160 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• (G3/4)
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 250 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• (G1/2xG3/4)
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Príslušenstvo a náhradné diely

 HANSA 52502100 Chróm € 220,10
EAN 4015474068445Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

 HANSA 059821000050 Chróm € 168,11
EAN 4015474520226Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN20

 HANSA 059921000050 Chróm € 209,60
EAN 4015474541115Výtokové rameno |

Nástenná montáž, DN20
•  Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

 HANSA 05280100 Chróm € 192,58
EAN 4015474607675Prepojovacie diely |

Montáž na okraj vane
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Príslušenstvo a náhradné diely

Výtokové ramená
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• S obráteným prívodom teplej a studenej vody
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 HANSABLUEBOX Píslušenstvo

 HANSA 59914182 € 69,96
EAN 4057304000744BLUEBOX predlžovacia sada 15 mm; pre 

podomietkový systém  HANSABLUEBOX; 
možné nainštalovať maximálne 2 adap-
téry pre predĺženie o 30 mm

 HANSA 59914184 € 66,50
EAN 4057304000751 HANSABLUEBOX reverzný adaptér; pre 

podomietkový systém  HANSABLUEBOX; 
1. použitie: zámena prívodu studená/
teplá; 2. použitie: zmena vývodov 
zmiešanej vody hore/dole; adaptér 
predĺženia o 15 mm

 HANSA 59914185 € 54,83
EAN 4057304000980 HANSABLUEBOX preplachovacia zátka 

podľa DIN EN 806-4 / EN 1717; vhodné 
pre  HANSABLUEBOX 8000/8001

 HANSA 59914191 € 51,71
EAN 4057304000775 HANSABLUEBOX okrúhla nastavovacia 

ružica, 15 mm; vhodná pre všetky 
okrúhle rozety  HANSABLUEBOX s 
Ø 170 mm

Príslušenstvo a náhradné diely

 HANSA 59914192 € 51,71
EAN 4057304000782 HANSABLUEBOX štvorcová nastavovacia 

ružica, 15 mm; vhodná pre všetky štvor-
cové rozety  HANSABLUEBOX s rozmermi 
151x150 mm
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• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
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 HANSA 59914186 € 24,77
EAN 4057304000768 HANSABLUETUNE nastavovací adaptér; 

vhodný pre všetky funkčné jednotky 
 HANSABLUEBOX; Možnosť BLUETUNE 
nastavenia ružice po inštalácii o  ± 3,5°

 HANSA 59914114 € 48,37
EAN 4015474275614 HANSA termostatická kartuša 3.4 bez re-

gulácie prietoku vody; filter; s voskovou 
patronou; bez stúpajúceho vretena

 HANSA 59914183 € 48,37
EAN 4015474294035Manuál BLUESWITCH; manuálny kera-

mický prepínač vaňa/sprcha; vhodné 
pre všetky funkčné jednotky BLUEBOX; 
s prepínaním; s uzatváraním - funkčné 
bez závislosti na tlaku
Otočný prepínač

Príslušenstvo a náhradné diely

Predlžovacie a reverzné súpravy

 HANSA 59913189 € 108,81
EAN 4015474166707predlžovacia sada 30mm pre kartušu 

3.5, pre systémy na okraj vane

 HANSA 59912160 € 51,96
EAN 4015474057265Predlžovacia sada 20 mm ; pre pákové 

zmiešavacie batérie s kartušou 4.8; 
pre okrajový montážny systém 
 HANSACOMPACT
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 HANSA 59913190 € 85,00
EAN 4015474166806Predlžovacia sada 30 mm pre prepínač; 

pre systémy na okrej vane

 HANSA 59912235 € 66,74
EAN 4015474062511

Dostupné do: 31-12-2026

Predlžovacia sada 30 mm pre prepí-
nač; pre okrajový montážny systém 
 HANSACOMPACT

 HANSA 59912163 € 106,17
EAN 4015474057296

Dostupné do: 31-12-2026

Predlžovacia sada 30 mm pre výtokové 
rameno; pre okrajový montážny systém 
 HANSACOMPACT

Príslušenstvo a náhradné diely

 HANSA 59912169 Chróm € 12,62
EAN 4015474057302

Dostupné do: 31-12-2026

Predlžovacia sada 30 mm pre vedenie 
hadice; pre okrajový montážny systém 
 HANSACOMPACT

 HANSA 59912754 € 92,48
EAN 401547412397720 mm predlžovacia sada pre pákovú 

a termostatickú batériu. Podomietkový 
systém  HANSAVAROX (pro predĺženie 
40 mm: 2 x 59912754 prodlžovacia 
sada a 4x120 mm 59913114 krížová 
skrutka)
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 HANSA 59913081 Chróm € 50,08
EAN 4015474151284Predlžovacia rozeta 12 mm pre 

 HANSAVAROX 170 mm; pre podomietko-
vý systém  HANSAVAROX

 HANSA 59913590 € 124,47
EAN 4015474252073Predlžovacia sada, 20 mm, pre 

 HANSAMATRIX pákové batérie s kartu-
šou 3.5

 HANSA 59913591 € 209,38
EAN 4015474252066Predlžovacia sada, 20 mm, pre 

 HANSAMATRIX pákové batérie  s kartu-
šou 3.5 s dvojcestným ventilom

 HANSA 59913592 € 209,38
EAN 4015474252080Predlžovacia sada, 20 mm, pre 

 HANSAMATRIX termostatické batérie 
s dvojcestným ventilom/ s uzatváracím 
ventilom

 HANSA 59913136 Chróm € 60,66
EAN 4015474161382Predlžovacia sada 20 mm pre podomiet-

kové teleso  HANSAVARIO 57860100

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená 
 skrutkami

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená 
 skrutkami

508 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

ÚDRŽBA A SERVIS

 HANSA 59912589 € 106,17
EAN 4015474082465Prodlužovací sada 20 mm jea 

 jednoduchá regulácie prietoku

 HANSA 59912459 € 265,06
EAN 401547407074535 mm predlžovacia sada pre  termostat 

 HANSAMAT; pre podomietkový 
termostat 08040290/08050290 od 
07.2003

 HANSAMIX 01849183 Chróm € 144,96
EAN 4015474271449Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Renovačná sada pre už nainštalované 

podomietkové telesá  HANSAVARIO
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

 HANSAMIX 01859183 Chróm € 77,72
EAN 4015474271456Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková |  
Podomietková inštalácia
•  Renovačná sada pre už nainštalované 

podomietkové telesá  HANSAVARIO
Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSA 59904983 € 98,16
EAN 4015474183384Univerzálna predlžovacia sada 20 mm 

pre pákovú batériu  HANSA - pre 
 podomietkové telesá 0100, 0200 a 0201 
40mm: 2x predlžovacia sada  
59904983

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená 
 skrutkami | Krycia objímka

• Bez regulácie prietoku  | Bez prepínania

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená 
 skrutkami

• Bez prepínania
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 HANSA 08220100 € 898,14
EAN 4015474160774Príslušenstvo pre sprchy

•  Prestavbová sada pre univerzálne podo-
mietkové teleso  HANSA 0100 0100 
Z pákovej sprchovej batérie 
na termostatické prevedenie                                                
Sada obsahuje:                                                                                                                            
· Adaptér                                                                                                                                       
· Termostatická kartu-
ša s uzatváracím ventilom                                                                        
· Upevňovacia matica s O-krúžkom                                                                                            
· Montážny nástroj

 HANSA 59913948 € 455,39
EAN 4015474267749 HANSAVARIO Sada pre konečnú 

montáž 0200/0202 k termostatu 
 HANSAVARIO/ HANSAMAT 0808

 HANSAMIX 08609175 Chróm € 170,77
EAN 4015474077973Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia, DN20
•  Renovačná sada pre už nainštalované 

podomietkové telesá  HANSAVARIO
Priemer: 205 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 08050290 € 983,83

ABP: P-IX 7250/II

 HANSA 08619175 Chróm € 355,06
EAN 4015474078116Sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Renovačná sada pre už nainštalované 

podomietkové telesá  HANSAVARIO

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO  Inštalačná jednotka 08050290 € 983,83

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutka-

mi

• Preplachovacia zátka

• Preplachovacia zátka
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 HANSA 08629175 Chróm € 347,17
EAN 4015474078161Vaňová a sprchová batéria |

Sada pre konečnú montáž/ 
Termostatická |  
Podomietková inštalácia
•  Renovačná sada pre už nainštalované 

podomietkové telesá  HANSAVARIO
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy

 HANSA 59911438 € 195,39
EAN 4015474965997Predlžovacia sada 35 mm pre inštalačnú 

jednotku termostatu  HANSAMAT Vario; 
DN 15; (pre položky 0804 do 07.2003 
/ 0808); Predchádzajúce modely viď 
katalog náhradných dielov

 HANSA 59913086 € 35,46
EAN 4015474158313Montážny držiak  HANSAVARIO vhodný 

pre inštalačnú jednotku  HANSAVARIO 
57860100. Vhodné pre inštaláciu na 
sadrokartón a predstenové systémy

Preplachovacia zátka

 HANSA 59912386 € 38,68
EAN 4015474068278Špeciálna preplachovacia zátka 

podľa DIN EN 806-4 pre podomietkové 
termostaty 08040290/08050290 od 
07.2003

 HANSA 59912794 € 60,66
EAN 4015474129559

Dostupné do: 31-12-2027

Pripojenie VAROX podľa DIN EN 806-4; 
pre  HANSAVAROX

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Preplachovacia zátka

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody 
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 HANSA 59913589 € 79,78
EAN 4015474245112Čistiaca zátka termostatického zmie-

šavača  HANSAMATRIX s dvojcestným 
ventilom / s ovládaním prietoku

 HANSA 59912853 € 45,99
EAN 4015474121904

Dostupné do: 30-04-2025

Preplachovacia súprava proti Legionel-
le; vhodná pre termostatické kartuše 
 HANSATEMPRA; vhodná pre telenú 
dezinfekciu DVGW W 551
•  Súprava pozostáva z: 

- tri valcové kolíky 
- Podložka 
- Páka

 HANSACLINICA 59914169 € 105,64
EAN 4057304012563Ovládač pre dezinfekciu

•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 
DVGW W 551

•  Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C 
(36° -44°)

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 
teploty a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 
teploty a prietoku vody
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Kartuše a ovládacie prvky

 HANSA 59904601 € 65,96
EAN 4015474165632 HANSAECO Ø 48 mm keramická kartuša 

pre ovládanie teploty a prietoku vody 
s vodnou brzdou na cca 50% prietoku.
Keramické doštičky s integrovanými 
zásobníkmi na mazivo; funkcia pre 
nastavenie maximálnej teploty (okrem 
0914, 0912, 0123, 0148); obmezovač 
prietoku až na cca. 6 l / min

 HANSA 59911437 € 87,63
EAN 4015474964242 HANSA keramická kartuša  Ø 48 mm; 

keramické doštičky; funkcia pre nasta-
venie maximálnej teploty a obdmezovač 
prietoku až na cca. 6 l / min 

 HANSA 59911431 € 105,79
EAN 4015474961531 HANSAECO - TOP keramická kartuša 

Ø 48 mm pre ovládanie teploty a prieto-
ku vody so studeným štartom a vodnou 
brzdou na cca 60% prietoku. Keramické 
doštičky s integrovanými zásobníkmi 
na mazivo; funkcia pre nastavenie ma-
ximálnej teploty (okjrem 0914, 0912, 
0123, 0148); obmedzovač prietoku až 
na cca. 6 l / min (viď položka 59904601)

Príslušenstvo a náhradné diely

 HANSA 59912324 € 42,69
EAN 4015474065826Ovládacia kartuša  HANSAECO 3.5; 

vodná brzda pri cca. 50% prietoku vody; 
s keramickými doštičkami; funkcia pre 
nastavenie maximálnej teploty; obme-
dzovač prietoku až na cca. 6 l / min
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 
teploty a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty 
a prietoku vody
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 HANSA 59913953 € 54,25
EAN 4015474270640 HANSAECO-TOP 3.5 ovládacia kartuša 

s funkciou otvárania za studena; stude-
ná voda v strednej polohe, vodná brzda 
pri cca. 50% prietoku vody; s keramický-
mi doštičkami; funkcia pre nastavenie 
maximálnej teploty

 HANSA 59913075 € 42,69
EAN 4015474148895 HANSA klasická kartuša 3.5; keramické 

doštičky na mazivo; funkcia pre nasta-
venie maximálnej teploty; obmedzovač 
prietoku až na cca. 6l / min.

 HANSA 59913051 € 48,95
EAN 4015474150041Ovládacia kartuša  HANSA Joystick 

3.5 pre  HANSASTELA; s keramickými 
doštičkami

 HANSA 59914129 € 30,41
EAN 4015474275768 HANSA kartuša 4.0 pre  HANSASIGNATUR, 

 HANSADESIGNO od roku 2018, 
 HANSAPINTO od roku 2017

Príslušenstvo a náhradné diely

 HANSAMURANO 59912387 € 201,94
EAN 4015474068339Ovládacia kartuša  HANSAMURANO 

s ovládacou pákou; keramické doštičky 
so zásobníkom na mazivo
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• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

• (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty
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 HANSA 59913914 € 41,01
EAN 4015474269385 HANSA kartuša 2.5, s keramickými 

doštičkami

 HANSA 59912791 € 65,03
EAN 4015474214217Ovládacia kartuša  HANSA 4.0 

vhodná pre série  HANSAMOTION a 
 HANSARONDA STYLE; s keramickými 
doštičkami; nastaviteľná ochrana proti 
obareniu

 HANSA 59913949 € 53,46
EAN 4015474270657 HANSA 3.5 bezpečnostná kartuša; s 

keramickými doštičkami; funkcia pre 
nastavenie maximálnej teploty

 HANSA 59904501 € 260,41
EAN 4015474165267Kartuša s integrovaným riadením 

prietoku vhodná pre  HANSAMAT 
/  HANSAVARIO 0808; s voskovou 
 patronou, filtrom a adaptérom 
DN15

 HANSA 59912843 € 195,39
EAN 4015474121102Termostatická kartuša  HANSA s uzatvá-

raním, vhodné pre podomietkové telesá 
 HANSAVAROX 4000/4001 
DN15

 HANSA 59913323 € 47,41
EAN 4015474199460Sedlo  HANSANOVA STYLE

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty

• (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

• S obráteným prívodom teplej a studenej vody  • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• S obráteným prívodom teplej a studenej 
vody | (G1/2)

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
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 HANSA 59911777 € 48,00
EAN 4015474009776Sedlo pre  HANSANOVA, od 07.1999

 HANSA 59913311 € 164,93
EAN 4015474196278Termostatická kartuša  HANSATEMPRA 

bez regulácie prietoku; filter; s vosko-
vou patronou; bez stúpajúceho vretena; 
vhodná pre tepelnú dezinfekciu podľa 
DVGW W 551 v kombinácii s prepla-
chovou sadou 59912853 (postačuje 
jedna sada na objekt); bez dodatočného 
nastavenia

 HANSA 59911525 € 177,47
EAN 4015474769595Termostatická kartuša  HANSATEMPRA 

bez regulácie prietoku; filter; s vosko-
vou patronou;  vhodná pre tepelnú 
dezinfekciu podľa DVGW W 551 v kom-
binácii s preplachovou sadou 59912853 
(postačuje jedna sada na objekt); možné 
bez dodatočného nastavenia 
DN15

 HANSA 59913463 € 259,37
EAN 4015474210462Termostatická kartuša pre 

 HANSATEMPRA STYLE zamenené 
 pripojenie teplej a studenej vody

 HANSA 59911527 € 276,09
EAN 4015474769625Termostatická kartuša  HANSA pre 

 HANSAcube a  HANSAtempra THM; 
 zamenené pripojenie studenej / teplej 
vody 
DN15

 HANSA 59912853 € 45,99
EAN 4015474121904Preplachovacia súprava proti Legionel-

le; vhodná pre termostatické kartuše 
 HANSATEMPRA; vhodná pre telenú 
dezinfekciu DVGW W 551
•  Súprava pozostáva z: 

- tri valcové kolíky 
- Podložka 
- Páka

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty
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 HANSA 59913871 € 215,43
EAN 4015474260078 HANSA termostatická kartuša 3.3 bez re-

gulácie prietoku vody; filter; s voskovou 
patronou, bez stúpacieho vretena

 HANSA 59913823 € 79,78
EAN 4015474258099 HANSA termostatická kartuša 2.7, bez 

regulácie prietoku; s filtrom; s voskovou 
patronou; bez stúpacieho vretena; 
vhodné pre tepelnú dezinfekciu podľa 
DVGW W 551 a bez zabudovaného 
obmedzovača maximálnej teploty
•  Tepelná dezinfekcia podľa predpisu 

DVGW W 551

 HANSA 59914114 € 48,37
EAN 4015474275614 HANSA termostatická kartuša 3.4 bez re-

gulácie prietoku vody; filter; s voskovou 
patronou; bez stúpajúceho vretena

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Pracovné napätie: 6 V

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Pracovné napätie: 6 V

• Pracovné napätie: 230/12 V

• Pracovné napätie: 9 V
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Batérie / Napájanie/ Káble

 HANSA 59911670 € 24,96
EAN 4015474977327Líthiová batéria 6 V, typ 2CR5 / DL245

 HANSA 59912443 € 64,86
EAN 4015474069770

Dostupné do: 31-03-2027

Líthiová batéria 6 V, typ CR-P2 / DL223A

 HANSA 59913158 € 85,00
EAN 4015474162594

Dostupné do: 31-12-2027

Lithiová batéria 6 V, vodotesná 

 HANSA 64490100 € 88,23
EAN 4015474273313Smart príslušenstvo

•  Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bez-
dotykové batérie  HANSA. Vstupné napätie 
100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 
12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m 
s konektorom

 HANSAELECTRA 64490900 € 82,30
EAN 4057304008795Smart príslušenstvo

•  Zdroj napájania 
550 mA vhodný pre bezdotykové batérie 
 HANSA, so senzorom podporujúcim 
 Bluetooth® pripojenie 
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz 
Výstupné napätie 9 VDC (SELV) 
Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Počet pripojených zariadení: 7 • Pracovné napätie: 12 V

• Počet pripojených zariadení: 7 • Pracovné napätie: 12 V

• Počet pripojených zariadení: 5 • Pracovné napätie: 12 V50

50

32

55

INPUT: 230V 50Hz 150mA
OUTPUT: 12V    1A  12 W

12 V

230 V
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 HANSA 59914579 € 14,99
EAN 4057304009679Predlžovací / pripojovací kábel,  

2-pólový, pripojovací kábel 10 m

 HANSA 58280100 € 146,06
EAN 4015474110786Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové ba-
térie  HANSA; Vstupné napätie 100-240 V / 
50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A 
(SELV) značka CE, trieda ochrany 2. Pripoje-
nie pomocou pružinových svoriek.Balenie 
obsahuje: plastové puzdro, inštalačnú 
krabičku 60 mm s krytom, pripojovací 
kábel 7,0 m s konektorom

 HANSA 58300100 € 146,06
EAN 4015474111059Smart príslušenstvo

•  Napájacia jednotka pre inštaláciu do roz-
vádzača pre bezdotykové batérie  HANSA; 
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz; 
Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV); 
značka CE, značka cUL, trieda ochrany 1; 
pripojenie pomocou pružinovej spony; 
plastové puzdro; montáž na nosnú lištu 
DIN EN 50022; pripojovací kábel 10 m 
s konektorom

Príslušenstvo a náhradné diely

 HANSA 64990100 € 98,85
EAN 4015474273320Smart príslušenstvo

•  Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové 
armatúry  HANSA, možné pripojiť až 5 od-
berných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64421109 € 564,06
 HANSAELECTRA  Umývadlová batéria 64432009 € 504,70
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 HANSA 59913412 € 39,44
EAN 4015474207714

59910648 € 42,73
EAN 4015474845794

59913414 € 47,41
EAN 4015474207738

59913415 € 47,41
EAN 4015474207745

59913416 € 56,09
EAN 4015474207752

59913417 € 85,00
EAN 4015474207769

Príslušenstvo a náhradné diely

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový, 
dĺžka 1 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový, 
dĺžka 1,5 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový, 
dĺžka 2 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový, 
dĺžka 2,5 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový, 
dĺžka 7 m

Predlžovací / pripojovací kábel,  
2-pólový, 
dĺžka 3 m
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• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.
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 HANSA Výrobky s bezpečnostnými prvkami

 HANSA 63202350 € 114,51
EAN 4015474053519Kombinácia ventilov pre 1 alebo 2 

rúrový systém |
Nástenná montáž

ABP: P-IX 29179/I | TÜV: TÜV.SV.16-547.1/2".W.p

 HANSA 63302350 € 192,88
EAN 4015474053618Kombinácia ventilov pre 1 alebo 2 

rúrový systém |
Nástenná montáž

ABP: P-IX 29179/I | TÜV: TÜV.SV.16-547.1/2".W.p

 HANSA 00790000 Chróm € 22,55
EAN 4015474267886Protizápachová zátka / sifón

 HANSA 59911330 € 79,78
EAN 4015474937086 HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2; 

flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a 
vonkajší závit 
DN15 |
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSATEMPRA  Sprchová batéria 08240282 € 724,02

Príslušenstvo a náhradné diely
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• Excentrické etážky

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)

• (G1/2)

• (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

41

G 1/2

G 1/2
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 HANSA 59902034 Chróm € 28,70
EAN 4015474052949Excentrické pripojenie s uzatváracím 

ventilom; Obsah: 1 kus; skladá sa z 
excentrického spojenia s uzatváracím 
ventilom, filtrom a plochým tesnením

 HANSA 02720200 Chróm € 57,87
EAN 4015474267398Krycie ružice |

48 - 58 mm
•  Krycie ružice- 3 x tesnené, s uzatvárateľný-

mi etážkami. Vhodné pre  HANSAMEDIPRO. 
Balenie: sada 2 kusov etážiek a ružíc.

 HANSA 04050200 Chróm € 72,04
EAN 4015474255234Prepojovacie diely |

DN15
•  Násuvná spojka pre sprchové hadice, 

DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a ba-
tériou. Vhodné pre nástenné a podomiet-
kové batérie.Pripojenie G 1/2, chróm. Dva 
diely s integrovanou ochranou proti rotácii

–  Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

 HANSA 04050100 Chróm € 95,19
EAN 4015474036888Vypúšťací ventil hadice |

DN15
•  Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. 

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. 
Vhodné pre nástenné a podomietkové 
batérie na úplné vypustenie sprchovej 
hadice podľa smernice o nemocniciach 
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie

Dodávka teplej vody: max. +90°C

 HANSA 59912483 € 46,62
EAN 4015474071278Sada pro dodatočné vypúštanie

Príslušenstvo a náhradné diely
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 HANSA 59913577 € 18,98
EAN 4015474250307 HANSASHINE - leštiaci prípravok na 

batérie, obsah 75ml

 HANSA 59913578 € 20,14
EAN 4015474251199 HANSASHINE MINACOR; čistiaci prostrie-

dok na umývadlo; 125 ml

Príslušenstvo a náhradné diely
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SMART KUCHYNSKÉ BATÉRIE

 ALESSI SWAN by HANSA 

 ALESSI SWAN by  HANSA 07452203 Chróm € 1.469,70
EAN 4057304005541Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Samostatné elektronické tlačidlo
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Batéria: CR 2450 3 V
• Vyloženie: 181 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V

 ALESSI SWAN by  HANSA 07462283 Chróm € 1.534,26
EAN 4057304005558Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (2 montážne otvory), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
–  Ručná sprcha
–  Sprchová hadica (1500 mm)

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Tlačidlo
• Samostatné elektronické tlačidlo
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Batéria: CR 2450 3 V
• Vyloženie: 181 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor 

umiestnený priamo vo výtokovom ramene 
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):  

60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V

 ALESSI SWAN by HANSA
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 ALESSI SWAN by  HANSA 07442203 Chróm € 1.065,92
EAN 4057304005534Drezová batéria |

Dve ovládacie páky |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 181 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

 ALESSI SWAN by HANSA
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SMART KUCHYŇA

HANSAFIT

 HANSAFIT 65232213 Chróm € 714,23
EAN 4015474273443Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky  
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  

CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 
(10/40/60/120/180 s)

• Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

 HANSAFIT 65242213 Chróm € 801,95
EAN 4015474273450Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor/ 
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky  
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj

• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo  
vo výtokovom ramene 

• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 
(10/40/60/120/180 s)

• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

• Pracovné napätie: 5 V
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HANSAFIT Semipro

 HANSAFIT 65252213 Chróm € 919,89
EAN 4057304004513Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 

(10/40/60/120/180 s)
• Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT Semipro

 HANSAFIT 65262213 Chróm € 1.034,92
EAN 4057304004544Drezová batéria |

Hybridná/Zásuvkový transformátor/ 
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Možnosť ďalšieho nastavenia batérie 

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Dve ovládacie páky / rukoväte
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnu-

té (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 –  Automatický oplach (obdobie): 30 s 

(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s 

(10/40/60/120/180 s)
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 5 V
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SMART KUCHYŇA

 HANSAFIT 65292203 Chróm € 702,87
EAN 4057304004605Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Batériová prevádzka/Ventil pre 
 umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 

impulzom
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 6 V

HANSAFIT Semipro

 HANSAFIT 65282203 Chróm € 489,61
EAN 4057304004599Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
–  Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 200 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
120° (80° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
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HANSA KUCHYŇA

 HANSA KUCHYNSKÉ BATÉRIE

HANSADESIGNO STYLE

 HANSADESIGNO STYLE 51012283 Chróm € 398,60
EAN 4057304007033Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSADESIGNO STYLE 51021183 Chróm € 488,71
EAN 4057304007064Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/Pre 
beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

HANSADESIGNO STYLE
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HANSA KUCHYŇA

 HANSADESIGNO STYLE 51382283 Chróm € 504,53
EAN 4057304007071Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Batériová prevádzka/Ventil pre 
 umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 3 V

 HANSADESIGNO STYLE 51362283 Chróm € 443,38
EAN 4057304007057Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

150° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

HANSADESIGNO STYLE

Ku
ch

yň
a



G 3/8

G 3/8

71

l=400

G 1/
2

G 3/
4

531Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA KUCHYŇA

 HANSADESIGNO STYLE 51372283 Chróm € 550,41
EAN 4057304007101Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Batériová prevádzka/Ventil pre 
 umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová: 
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený 
impulzom

• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Vyloženie: 200 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
150° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 3 V

HANSALIGNA

 HANSALIGNA 55282203 Chróm € 307,70
EAN 4015474261716Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29665/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 189 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSADESIGNO STYLE / HANSALIGNA
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HANSA KUCHYŇA

HANSASTELA

 HANSASTELA 57112273 Chróm € 301,69
EAN 4015474263116

Dostupné do: 30-06-2021

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29677/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty

• Vyloženie: 170 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSARONDA

 HANSARONDA 54912273 Chróm € 314,16
EAN 4015474263086Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29666/IO | ACS: 16 ACC LY 698

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 217 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Výsuvné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSASTELA / HANSARONDA
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 HANSARONDA 54912283 Chróm € 323,59
EAN 4015474263093Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha 

ABP: P-IX 29667/IBO | ACS: 16 ACC LY 698

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 221 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSARONDA 55231103 Chróm € 380,99
EAN 4015474261662Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/Pre 
beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 221 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 
s laminárnym prúdom vody

 HANSARONDA 03342273 Chróm € 266,61
EAN 4015474263185Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29657/IO | ACS: 16 ACC LY 698

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Výsuvné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSARONDA
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 HANSARONDA 03382273 Chróm € 276,09
EAN 4015474263192Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29658/IBO | ACS: 16 ACC LY 698

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v 

domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSARONDA 55191133 Chróm € 333,48
EAN 4015474261822Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 270°

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

HANSARONDA
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HANSACARE

 HANSACARE 46102206 Chróm € 171,84
EAN 4057304010804Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29713/IB

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 214 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
120°  
(40° / 80°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSA KUCHYŇA

HANSAMIX

 HANSAMIX 01142283 Chróm € 292,33
EAN 4015474276543Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29503/IA | ACS: 16 ACC NY 271

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody

• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAMIX 01121183 Chróm € 334,64
EAN 4015474276574Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 7303/IO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
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 HANSAMIX 01152283 Chróm € 427,87
EAN 4015474276604Drezová batéria |

Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu 
alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29662/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

 HANSAMIX 01211183 Chróm € 382,55
EAN 4015474276611Drezová batéria |

Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu 
alebo práčku/Pre beztlakové ohrievače 
vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
• Otočné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

 HANSAMIX 01382283 Chróm € 480,05
EAN 4015474276628Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha 

ABP: P-IX 29287/IBO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSAMIX 01392183 Chróm € 666,62
EAN 4015474276666Drezová batéria |

Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu 
alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha 

ABP: PA-IX 29663/IBO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

 HANSAMIX 01361183 Chróm € 543,03
EAN 4015474276673Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
–  Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha 

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSAMIX 01692183 Chróm € 309,40
EAN 4015474271357Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 300 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAMIX 01692283 Chróm € 347,52
EAN 4015474271364Umývadlová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče  
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie 

teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody
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 HANSATWIST 09202205 Chróm € 316,17
EAN 4015474274839Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST 

 HANSATWIST 09202203 Chróm € 316,17
EAN 4015474274822Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSATWIST 09221103 Chróm € 344,67
EAN 4015474274860Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/Pre 
beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSATWIST 09142283 Chróm € 214,19
EAN 4015474261129Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 199 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST
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 HANSATWIST 09142285 Chróm € 214,19
EAN 4015474261136Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 199 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSATWIST 09121183 Chróm € 249,54
EAN 4015474261143Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou 

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
•  Vodné cesty bez poniklovania
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 199 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
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 HANSATWIST 09692193 Chróm € 192,76
EAN 4015474269644Drezová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28937/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče |  (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 232 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSATWIST 09692195 Chróm € 192,76
EAN 4015474269651Drezová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28937/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče |  (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 232 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSA KUCHYŇA

HANSAVANTIS

 HANSAVANTIS STYLE 52202207 Chróm € 305,34
EAN 4015474275294Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29085/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 164 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAVANTIS STYLE 52221107 Chróm € 322,60
EAN 4015474275317Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/   
Pre beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 8 mm

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 164 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS
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HANSA KUCHYŇA

 HANSAVANTIS 52482273 Chróm € 195,24
EAN 4015474261198Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 201 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAVANTIS STYLE 52482277 Chróm € 195,24
EAN 4015474261174Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 201 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAVANTIS
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HANSA KUCHYŇA

 HANSAVANTIS STYLE 52491177 Chróm € 233,19
EAN 4015474261211Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 201 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS

 HANSAVANTIS 52491173 Chróm € 233,19
EAN 4015474261228Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 201 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm

547Vydanie 01/2021 Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

HANSA KUCHYŇA

 HANSAVANTIS 52532103 Chróm € 252,19
EAN 4015474092556Drezová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):  
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28937/IA | 
SVGW: 1104-5843

 HANSAVANTIS STYLE 52532107 Chróm € 252,19
EAN 4015474094789Drezová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):  
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28937/IA | 
SVGW: 1104-5843

HANSAVANTIS
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HANSA KUCHYŇA HANSAPINTO

 HANSAPINTO

 HANSAPINTO 45132283 Chróm € 251,11
EAN 4057304003134Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody

• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPINTO 45142283 Chróm € 313,57
EAN 4057304003141Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: DW-6506CS0561

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

 HANSAPINTO 45082293 Chróm € 167,32
EAN 4057304014727Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29713/IB

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 40°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSA KUCHYŇA

 HANSAPINTO 45381193 Chróm € 232,94
EAN 4057304014734Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 40°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom 

vody

 HANSAPINTO 45202293 Chróm € 239,50
EAN 4057304014741Drezová batéria |

Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu 
alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 
prietoku vody

• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 40°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

 HANSAPINTO 45182283 Chróm € 312,14
EAN 4057304003202Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  3S - inštalačný systém pre bezpečné  

a jednoduché upevnenie batérie
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha 

DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29695/IBO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a 

prietoku vody
• Vyloženie: 231 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 40°)

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

 HANSAPINTO
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HANSA KUCHYŇA HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

 HANSAPRIMO 49202203 Chróm € 267,21
EAN 4015474274921Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29086/IA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 192 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPRIMO 49221103 Chróm € 277,43
EAN 4015474274945Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Pre beztlakové ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 192 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAPRIMO 49482203 Chróm € 139,35
EAN 4015474261068Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Flexibilné pripojovacie hadičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSAPRIMO 4948220300676 Chróm € 174,55
EAN 4057304008405Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
Dodávka teplej vody: max. +90°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

 HANSAPRIMO 49491103 Chróm € 211,51
EAN 4015474268289Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAPRIMO
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
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 HANSAPRIMO 49522203 Chróm € 262,73
EAN 4057304002427Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

ACS: 16 ACC LY 697

 HANSAPRIMO 49502203 Chróm € 282,50
EAN 4015474261082Drezová batéria |

Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu 
alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
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HANSAPOLO

 HANSAPOLO 51562293 Chróm € 255,00
EAN 4057304002991Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPOLO 51602293 Chróm € 285,94
EAN 4057304003783Drezová batéria |

Jednopáková s bočným ovládaním/ 
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  
a prietoku vody

• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |  
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri 
kolísaní tlaku

• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
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 HANSAPOLO 52702293 Chróm € 125,03
EAN 4057304005183Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 17 ACC LY 162

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 221 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:  
120° (360° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

 HANSAPOLO 51482293 Chróm € 108,20
EAN 4057304002854Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 216 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (80° / 40°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPOLO 5148229300676 Chróm € 108,20
EAN 4057304002885Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
•  podľa normy NF077, klasifikovaná 

kategória C3
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda  
v strednej polohe páky

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 216 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 
40°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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 HANSAPOLO 51591193 Chróm € 182,39
EAN 4057304002892Drezová batéria |

Jednopáková/Pre beztlakové  
ohrievače vody |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 215 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor 

s laminárnym prúdom vody

 HANSAPOLO 52662293 Chróm € 139,11
EAN 4057304002908Drezová batéria |

Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu 
alebo práčku |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 216 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:  

120° (360° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací 

ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

 HANSAPOLO 51612193 Chróm € 133,01
EAN 4057304004957Drezová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 234 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-

mu ohrevu tela armatúry
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 HANSAPOLO 51622193 Chróm € 135,62
EAN 4057304004964Drezová batéria |

Jednopáková |  
Nástenná montáž, DN15 | 
284 mm
•  Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálne-
mu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky  
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPICO

 HANSAPICO 46082273 Chróm € 110,37
EAN 4057304002274Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  

(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody
• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

 HANSAPICO 46092273 Chróm € 126,14
EAN 4057304002298Drezová batéria |

Jednopáková |  
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
•  Telo batérie z mosadze DZR
•  Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 17 ACC LY 162

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty  

a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody  
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky |  (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty  

a prietoku vody

• Vyloženie: 221 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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Servisné témy

Vytvorte si s nami váš vlastný sortiment: 
HANSASERVICEplus

Vytlačte si vašu pečiatku: s individuálnym stvárnením. 

O Corporate Identity hovorí každý, avšak ešte stále 

nedorazila do všetkých kúpeľní. Stvárnite si vaše 

armatúry Hansa tak, aby sa hodili k vašej firme a k vašej 

osobnosti. Či už trváte na uvedení názvu či mena alebo 

iných materiáloch, s HANSASERVICEplus urobíte vašu 

armatúru HANSA súčasťou vašej prezentácie. Pôsobivé! 

Priznajte svoju pravú tvár: s individuálnymi povrchmi. 

Kúpeľňa je vždy výrazom štýlu a vkusu. Nie vždy pri tom 

rady armatúr hovoria rovnakým jazykom ako človek. 

HANSASERVICEplus je ideálnym sprostredkovateľom 

takejto komunikácie: Stvárnite si vašu kúpeľňu vo vašich 

farbách. Zvoľte si nezvyčajné povrchové úpravy pre vaše 

armatúry. Ukážte, kto ste. Priznajte svoju pravú tvár. 

Aprekvapte vašich hostí …
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Servisné témy

Návod na ošetrovanie a údržbu  
produktov HANSA

Moderné sanitárne armatúry sa dnes vyrábajú z rôznych 

materiálov tak, aby mohli byť splnené požiadavky našich 

zákazníkov z hľadiska dizajnu a funkcie. Aby sa dosiahla 

dlhá životnosť a potešenie z funkcie produktu a vylúčilo sa 

poškodenie a reklamácia, musia sa ako pri používaní, tak aj 

pri pravidelnom čistení dodržiavať stanovené podmienky 

a brať do úvahy znášanlivosť materiálov a čistiacich 

 prostriedkov.

1.  Plánovanie čistenia v oblasti verejného 
komerčného využívania

Spektrum verejných komerčných objektov siaha príkladne 

od nemocníc a zariadení pre potravinársky priemysel cez 

športoviská až po hotely a reštaurácie, pričom adekvátne 

sanitárne čistenie je veľmi rozdielne v závislosti od spôsobu 

usadzovania nečistôt a tvorby vápenatých usadenín. 

Plánovanie čistenia je predpokladom pre voľbu vhodných 

prostriedkov a postupov čistenia. Pri ňom by mali byť 

prinajmenšom zohľadnené nasledujúce okolnosti: 

–  miesto použitia, 

–  frekvencia a druh čistenia (základné alebo udržiavacie 

čistenie), 

–  druh inštalovaných produktov (základné materiály 

a materiály povrchových plôch), 

–  celkový stav inštalovaných produktov.

2.  Povrchové plochy sanitárnych armatúr
Najčastejšie používaná povrchová plocha sanitárnej 

armatúry je chrómovaná alebo niklovaná povrchová plocha 

v súlade s DIN EN 248. Okrem toho sa používajú ďalšie 

materiály: 

– nehrdzavejúca oceľ, 

–  plastové materiály vrátane lakov nanášaných práškovo 

alebo lakov s rozpúšťadlami, 

– eloxovaný hliník, 

– povlaky PVD (tvrdé povlaky s kovovým vzhľadom), 

–  galvanicky nanášané špeciálne povlaky na povrchové 

plochy napr. zlato, Aranja a pod. 

Farebné nekovové plochy (napr. biela, bronzová atď.) sú 

v zásade citlivejšie než kovové, a to najmä na poškrabanie. 

Pred začiatkom čistenia sa odporúča informovať sa o druhu 

povrchovej plochy danej sanitárnej armatúry.

3.  Čistiace prostriedky na sanitárne armatúry
Nenahraditeľnou zložkou čistiacich prostriedkov na 

odstránenie vápenatých usadenín sú kyseliny. Pri 

 ošetrovaní armatúr treba zásadne dodržiavať nasledujúce 

odporúčania:  

–  Používajte len prostriedky, na ktorých je výslovne uvede-

né, že sú vhodné pre danú oblasť použitia.

–  Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú 

kyselinu soľnú, kyselinu mravčiu alebo kyselinu  

octovú, pretože tieto prostriedky môžu spôsobiť závažné 

 poškodenia.

–  Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlórové 

bielidlá (ako napr. Savo).

–  Taktiež čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu 

 fosforečnú sú použiteľné len v obmedzenej miere.

–  Použitie abrazívne pôsobiacich pomocných čistiacich 

prípravkov a prostriedkov, ako sú čistiace prášky, abrazív-

ne hubky a utierky z mikrovlákien, je nutné vylúčiť, 

pretože môžu vyvolať poškodenie (poškrabanie).

–  Miešanie čistiacich prostriedkov zásadne nie je povolené

Odporúčame HANSASHINE
Náš čistiaci prostriedok na armatúry a umývadlá Minacor 

má perfektné zloženie na jemnú starostlivosť o tieto 

výrobky. 

4.  Čistenie sanitárnych armatúr
Je nutné bezpodmienečne postupovať podľa návodov  

na použitie vydaných výrobcami čistiacich prostriedkov. 

Zásadne je nutné dodržiavať nasledujúce:

–  Čistenie sa musí vykonávať spôsobom zodpovedajúcim 

požiadavkám.

–  Dávkovanie a čas pôsobenia čistiaceho prostriedku treba 

prispôsobiť špecifickým požiadavkám na daný objekt či 

predmet, pričom prostriedok sa nesmie nechávať pôsobiť 

dlhšie než uvádza výrobca.

–  Pravidelným čistením je nutné predchádzať tvorbe 

vápenatých usadenín.

Se
rv

is
né

 té
m

y



559Vydanie 01/2021

Servisné témy

–  Pri čistení rozprašovačom sa čistiaci roztok v žiadnom 

prípade nesmie striekať priamo na armatúry, ale sa musí 

nastriekať na čistiacu textíliu (utierka alebo hubka), 

pretože hmla z rozprašovača by mohla preniknúť do 

otvorov a škár armatúr a vyvolať ich poškodenie.

–  Po čistení musí byť vykonané dostatočné opláchnutie 

čistou studenou vodou, aby sa bezo zvyšku odstránili 

zvyšky čistiacich prostriedkov.

 
Dôležité pokyny:

–  Taktiež zvyšky prostriedkov na osobnú hygienu, ako sú 

tekuté mydlá, šampóny a sprchové gély, môžu vyvolať 

poškodenie. Taktiež tu platí: Po použití dôkladne 

spláchnite zvyšky čistou studenou vodou. 

–  Na plochách, ktoré sú už poškodené, dochádza 

pôsobením čistiacich prostriedkov k postupnému 

zvýrazneniu poškodenia.

5.  Postup pri odstraňovaní vápenatých 
usadenín na ostatných plochách

Sklenená miska HANSAMURANO

–  Pripravte cca 1 % roztok kyseliny citrónovej (dostať 

v drogérii ako odstraňovač vápenatých usadenín.  

Pozor: Roztok kyseliny citrónovej sa nesmie dostať  

do oka alebo do otvorenej rany. V prípade kontaktu  

s pokožkou opláchnite vodou!)

–  Na ošetrované miesto položte kus papierovej vreckovky 

alebo papierového obrúska.

–  Ošetrované miesto pokvapkajte roztokom kyseliny 

citrónovej. (Účelom papierového obrúska je zabrániť 

odpudzovaniu roztoku na ošetrovanom mieste.)

–  Nechajte pôsobiť 30 minút a nenechajte vyschnúť  

(príp. doplňte).

–  Asi po 30 minútach papierový obrúsok odstráňte,  

v prípade potreby ešte zľahka pretrite vlhkým papierovým 

obrúskom, v žiadnom prípade však neodierajte suchým 

papierovým obrúskom alebo podobným prostriedkom.

–  Pred ďalším použitím opláchnite ošetrované miesto 

vodou. Ak stále vidno zvyšky vápenatých usadenín, 

opakujte uvedený postup 2- až 5-krát, príp. ešte viackrát.

Iné povrchové plochy alebo materiály, napr. krištáľové sklo 

Čistia sa pomocou mäkkej suchej handričky. Silno prichycu-

júce znečistenie a škvrny, napr. tuky, sa môžu odstraňovať 

jemným otieraním jelenicou na čistenie okien vypranou 

v čistej teplej vode. Na čistenie krištáľových zrkadiel 

nepoužívajte žiadne chemikálie ani čistiace prostriedky! 

Zvyšky mydla na miskách na mydlo z krištáľového skla môžu 

pri dlhšom čase pôsobenia vyvolať zakalenie skla. z toho 

dôvodu je sklo nutné pravidelne oplachovať teplou vodou 

a odstraňovať zvyšky mydla. Samozrejme je možné sklo 

vyčistiť taktiež v umývačke. Je však potrebné dbať na to, 

aby bol nastavený program na umývanie skla.

Na plastových materiáloch

Treba vylúčiť akýkoľvek kontakt s acetónom (napr. odstra-

ňovač laku na nechty) a alkoholom (napr. parfumy, vlasové 

spreje). Čistite výhradne s použitím antistatického 

 prostriedku na čistenie plastových materiálov alebo 

prostriedku na umývanie riadu. Je nutné vylúčiť dlhšie 

pôsobenie tepla rovnako ako priame pôsobenie slnečného 

žiarenia alebo kontakt s horúcimi  predmetmi.

Dôležité pokyny:

V žiadnom prípade nepoužívajte silné kyslé 

 odstraňovače vodného kameňa, ktoré obsahujú  

kyselinu soľnú, kyselinu fosforečnú a podobné 

 chemikálie!! Vápenaté usadeniny v žiadnom prípade 

neodstraňujte oškrabávaním alebo drhnutím!

6.  Údržba a všeobecné bezpečnostné pokyny
–  Rohovými ventilmi, podomietkovými ventilmi a ostatnými 

uzatváracími prvkami by sa malo raz za štvrť roka otočiť 

a skontrolovať ich funkciu a tesnosť.

–  Ovládací prvok termostatu raz mesačne vyskúšajte pri 

plnom prietoku vody, v celom rozsahu teplôt, od úplne 

studenej až po úplne horúcu. Pritom sa odstránia 

a  vyplavia prípadné usadeniny. Takto si budete môcť 

dlhšie k plnej spokojnosti užívať termostat HANSA.

–  Perlátory, sitká a dýzy spŕch treba čistiť v pravidelných 

intervaloch. Nepatrné usadeniny na dýzach spŕch je 

možné odstraňovať otrením bruškom ruky alebo 

 „prekefovaním“ mäkkou kefkou.

Bezpečnostný pokyn na prácu na elektrických zariade-

niach (napr. sieťový zdroj, výmena osvetľovacieho prvku)

Pred prácou na týchto zariadeniach treba prerušiť prívod 

elektriny, napr. vytiahnutím sieťovej vidlice.

Pozor pri halogénových svietidlách!

Pri výmene osvetľovacích prvkov halogénových svietidiel  

sa sklenenej banky osvetľovacieho prvku nedotýkajte 

holými prstami, pretože tukový film, ktorý na sklenenej 

banke osvetľovacieho prvku zostane, sa spáli, a tým sa 

životnosť osvetľovacieho telesa podstatne skráti.

POZOR! Odporúčame!

Raz za rok by mal odborník na sanitárne inštalácie vykonať 

riadnu kontrolu a prípadnú údržbu celého zariadenia.
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