HANSA T WIST
NE JHEZČÍ ZPŮSOB, JAK SE
ROZHODNOUT PRO KOMFORT.

MÁTE MOŽNOST
VOLBY: NÁPADNÝ
SPOLEČNÍK ?

V YSOCE KOMFORTNÍ:
HANSAT WIST S TŘMENOVOU PÁKOU.
HA NSAT WIST s třmenovou pákou je nejen opticky výrazná,
ale také velmi příjemná na uchopení. Poskytuje tak důležitou
výhodu v oblasti ergonomie a pohodlného ovládání.
Mírný sklon dopředu dává jejímu tělu dynamiku a současně
usnadňuje ovládání táhla.
HA NSAT WIST s třmenovou pákou přináší dlouhodobé
potěšení – bez ohledu na to, ke které generaci patříte.

NEBO KR Á SNÝ
ATR AK TIVNÍ
DESIGN?
Charakteristické pro HANSAT WIST: Koncepce páky ve dvou
variantách, které jsou jak krásné, tak i smysluplné, a které
splňují různé ergonomické požadavky.

JEDNODUŠE KR Á SNÁ:
HANSAT WIST S PLNOU PÁKOU.
HA NSAT WIST s kvalitní plnou pákou lze pohodlně ovládat,
působí ušlechtilou a nevtíravou elegancí.
Typická je jemně vyvážená souhra dynamicky zešikmených a
energicky přímých linií přísně kubických a měkce zaoblených
ploch.
Díky své příjemné designové zdrženlivosti se H ANSAT WIST
stává ideálním partnerem pro kombinace:
kompatibilní s mnoha zařízeními, ideálně doplňující váš styl.

V ÝJIMEČNĚ KOMFORTNÍ.
DVOJNÁ SOBNĚ ATR AK TIVNÍ.
MNOHOS TR ANNĚ PŘES VĚDČIVÁ .
Suverénně kombinovat, harmonicky spojovat zdánlivě protikladné – to umějí pouze lidé, kteří
nalezli svůj osobitý styl. HANSATWIST je jejich armatura. Neboť jako dobovou interpretaci
klasika společnosti HANSA vytváří také HANSATWIST mosty: mezi tradičními hodnotami a
moderními potřebami, mezi atraktivním designem, komplexní funkčností a výrazným
komfortem. Obě varianty páky a vyvážený sortiment produktů umožňují koncipovat koupelnu
podle individuálních představ.

KVALITA Dlouhá životnost, maximální spokojenost.
GREEN RESPONSIBILITY Technologie pro budoucnost.
ÚSPORA VODY Každý den znovu.

H A NS AT W I S T je armatura, která je
díky své koncepci i funkci dimenzována
pro dlouhou životnost.
V žádném případě se tím ale nevylučuje
láska na první pohled! Ihned vás upoutá
velmi vysoká kvalita materiálu a
provedení, což se potvrdí již při prvním
dotyku. Ušlechtilé povrchy, precizně
propracované detaily a lehkost chodu
při ovládání na Vás okamžitě a trvale
zapůsobí.

Harmonická do posledního detailu jsou podomítková řešení u vany a ve sprše.
Ušlechtilé obdélníkové rozety a sprchový program H A NS AV I VA se svými čistými
geometrickými tvary představují doslova skvostný doplněk k páce H A NS AT W I S T
(zde třmenová páka). Na dokonale hladkých, velkorysých plochách se zvlášť
působivě odráží kvalita materiálu.
Při instalaci nabízí podomítkový systém H A NS AVA ROX maximální míru
ﬂexibility, bezpečnosti a snadnosti údržby.
Jako jednodušší řešení je k dispozici malé podomítkové těleso (obr. prostřední
strana vlevo nahoře).

Nástěnná provedení H A NS AT W I S T signalizují svou zřetelnou přítomnost, nikdy
však nevyčnívají do popředí. Velmi kvalitním dojmem působí kulaté krycí růžice,
které – stejně jako všechny části a plochy armatury – navazují na geometrii páky
(zde plná páka). Flexibilní sprchový program H A NS AV I VA se svými
mnohostrannými možnostmi není pouze formálně dokonalým doplňkem
H A NS AT W I S T.

Sprchovou soupravu H A NS AV I VA (obr. vpravo nahoře) lze ﬂexibilně kombinovat
s armaturou HANSATWIST. Pro sprchu existuje malá podomítková jednotka
představující standardní řešení (obr. vlevo zcela nahoře) – samozřejmě vždy v
obou variantách páky.
Alternativní možností k výběru je nástěnná sprchová armatura H A NS AT W I S T
(obr. vlevo nahoře).

Odběr vody bez uvolňování niklu pro bezstarostný požitek z pitné vody.
To, co vidíte, se vám líbí. Stejně důležité je však i to, co nevidíte, ale každý den
cítíte – například jistota, že si můžete stále bezstarostně vychutnávat pitnou vodu.
V případě T W I S T to zajišťují vysoce kvalitní materiály, jako je mosaz MS 63,
odolná vůči odzinkování, funkční jádro WATER SAFE Hitec a vedení vody bez
povrstvení niklem.

PŘÍJEMNÝ DESIGN –
A JEŠTĚ MNOHEM VÍC.
Promyšlený program vzájemně ideálně sladěných produktů pro umyvadlo, vanu, sprchu a bidet
vám poskytuje maximální volnost při zařizování vaší osobité koupelny HANSATWIST. Pro každou
z obou pákových variant jsou k dispozici vysoce kvalitní nástěnná a komfortní podomítková řešení.
Bezpečnost a dobrý pocit vám za jistí technologie HANSA v oblasti úspory vody, energie a nákladů.
Průtok vody je snížen na 6 l/min., přídavné zařízení pro blokování horké vody minimalizuje riziko
opaření a navíc pomáhá šetřit energii. HANSATWIST tak splňuje nejvyšší požadavky na ekologii
a efektivitu.

Filozoﬁe ekologické odpovědnosti společnosti HANSA – Green Responsibility – je zárukou
nejmodernější technologie armatur šetrné k životnímu prostředí a s nízkou spotřebou vody.

JEDEN NÁZEV. DVĚ PÁKOVÉ VARIANTY. MNOHO VÝHOD:
HANSAT WIST
HANSATWIST spojuje výrazově silný design a bohatství variant
s vysokou účinností a výjimečným komfortem. Tím HANSATWIST
bezezbytku splňuje nejrozmanitější nároky kladené na moderní

Polovina stačí: Omezovač průtoku nezávislý na tlaku.
Cítíme mimořádnou odpovědnost za cenné zdroje vody. Speciální perlátor u
směšovacích umyvadlových pákových baterií HANSATWIST proto omezuje
objemový průtok z 12 l/min. na 6 l/min.
Proud vody přitom i nadále působí příjemně a je dostatečně objemný.

série armatur.

Alespoň jeden produkt série splňuje uvedená kritéria.

H A NS A T W I S T

Omezením průtoku na 6 l/min. a inteligentním tvarováním proudu je
6 l/min

optimalizována spotřeba vody při zachování naprostého komfortu.
Zvláště tiché provedení.
Armatura splňuje přísné podmínky hlukového zatížení třídy 1.
WATER SAFE. Funkční jádro se špičkovou technologií.

Třmenová páka
Komfortní třmenová páka.
Vyberte prosím číslo výrobku s
koncovým číslem 5.

Zachovává kvalitu vody.

Plná páka
Plná páka krásného tvaru.
Vyberte prosím číslo výrobku s
koncovým číslem 3.

Vedení vody bez povrstvení niklem.
Pro bezstarostný požitek z pitné vody.

Umyvadlo

H A NS A T W I S T
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0909 2185 chromovaná,
třmenová páka
odpadní souprava (kovová)
vyložení: 121 mm
0909 2183 chromovaná,
plná páka

H A NS AT W I S T
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0909 2285 chromovaná,
třmenová páka
odpadní souprava (kovová),
připojení pomocí pružných
tlakových hadic
vyložení: 121 mm
0909 2283 chromovaná,
plná páka

Bidet

Vana/sprcha

H A NS AT W I S T
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0905 2285 chromovaná,
třmenová páka
bez odpadní soupravy,
připojení pomocí pružných
tlakových hadic, G 3/8 ,
vyložení: 121 mm
0905 2283 chromovaná,
plná páka

H A NS AT W I S T
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké
ohřívače vody
0913 1185 chromovaná,
třmenová páka
odpadní souprava (kovová)
vyložení: 121 mm
0913 1183 chromovaná,
plná páka

H A NS A T W I S T
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro bidet
0906 3285 chromovaná,
třmenová páka
odpadní souprava (kovová),
připojení pomocí pružných
tlakových hadic, G 3/8,
vyložení: 112 mm
0906 3283 chromovaná,
plná páka

H A NS AT W I S T
Páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0974 2185 chromovaná,
třmenová páka
0974 2183 chromovaná,
plná páka
vyložení: 162 mm

H A NS A VA R OX
Funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové sprchové baterii
H A NS AT W I S T
4985 9085 chromovaná,
třmenová páka
4985 9083 chromovaná,
plná páka
podomítkové těleso
HANSAVAROX objednejte
samostatně 4000 0000*

H A NS AT W I S T

H A NS A T W I S T
Sada pro konečnou montáž
páková sprchová baterie,
4977 7005 chromovaná,
třmenová páka
4977 7003 chromovaná,
plná páka
podomítkové těleso
5050 0100 objednejte
samostatně

S O U P R AVA H A NS AV I VA
pro vanovou baterii
4417 0110 chromovaná,
H A NS AV I VA
ruční sprcha, Ø 100 mm
sprchová hadice, 1250 mm

H A NS A VA R OX
Funkční jednotka s
dekorační sadou k pákové
vanové baterii
H A NS A T W I S T
4984 9085 chromovaná,
třmenová páka
4984 9083 chromovaná,
plná páka
s ochranným zařízením
4984 3085 chromovaná,
třmenová páka
4984 3083 chromovaná,
plná páka podomítkové těleso
HANSAVAROX objednejte
samostatně 4000 0000*

H A NS AT W I S T

H A NS A T W I S T
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0967 0185 chromovaná,
třmenová páka
0967 0183 chromovaná,
plná páka

H A NS AV I VA
nástěnná tyč 900 mm
4415 0130 chromovaná
H A NS AV I VA
ruční sprcha, Ø 100 mm
sprchová hadice, 1750 mm

HANSA Česko s.r.o.
33141 Kralovice
Tel.: +420 373302119
Fax: +420 373396260
Hansa.cesko@hansa.cz
www.hansa.com

HANSA – JE ZDE STÁLE PRO VÁ S.

= nízkotlaká armatura
* lze dodat také s předuzavíracím ventilem, číslo výrobku 4001 0000
Všechny tlakové hadice G 3/8 jsou schválené DVGW W270.
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