waterwellfit
Sprchový systém Wellfit: HANSAEMOTION, tři regenerační
funkce dostupné stisknutím tlačítka.

Více na HANSA.cz/hansaemotion

MODERNÍ
NAŠE VÝROBKY MAJÍ PROMYŠLENÝ DESIGN, JSOU
MODERNÍ A NEPŘESTANOU VÁS OKOUZLOVAT PO
CELÝ ŽIVOT. PROTO U HANSAEMOTION VSÁZÍME NA
VYSOCE KVALITNÍ MATERIÁLY, JASNÉ TVARY A
NADČASOVÝ VZHLED. ŽE JSME PŘITOM VYTVOŘILI TAKÉ
JEŠTĚ SVĚTOVOU NOVINKU, ZMIŇUJEME ZCELA

ZČERSTVA
DO PRÁCE.

NA OKRAJI.

Každý den. Tak definuje denní a týdenní rutinu civilizovaná společnost. Existují i jiné definice,
více pocitové a skutečné: rodinné povinnosti, tlak na termíny v práci, dlouhé schůze,
uspěchané pauzy na oběd, přeplněné e-mailové schránky a tak dále. Někdy je náš každodenní
život vše jen ne civilizovaný. Špatná zpráva jako první: Na tom nic neměníme.
Co však můžeme udělat, je pomoci vám se zregenerovat. Zcela jednoduše – stisknutím tlačítka
to nekončí, ale začíná. Pomocí sprchového systému Wellfit HANSAEMOTION se již při
sprchování vyzbrojíte na celý den, uvolníte se po pracovním vytížení nebo se po náročném
sportovním programu uvedete znovu do formy. A to nejlepší na tom je, že se to může stát
vaším každodenním životem.

„RELAXOVAT, UVOLNIT SE, NAČERPAT SÍLU –
KAŽDÝ DEN ZNOVU.“

UVOLNĚNÍ.
ZOTAVENÍ. NEBO FITNESS.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA.

Termostat HANSAEMOTION Wellfit je stěžejní součástí sprchového systému HANSAEMOTION. Stisknutím tlačítka
zvolíte jeden ze tří wellness programů. Po několika sekundách se spustí zvolené ošetřování teplou a studenou vodou.
BEZPEČNOST

Rytmus fází teplé a studené vody se přitom mění program od programu. Ze sprchování se tak stává Wellfit sprchování:

ZLEPŠIT ŽIVOT NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ SAMOZŘEJMĚ

před odchodem do práce, abychom zahájili den aktivně, po sportu, abychom se znovu dostali do formy, nebo večer,

TAKÉ ZNAMENÁ CHRÁNIT JEJICH ZDRAVÍ. PROTO I

abychom ze sebe uvolnili stres.

HANSAWELLFIT SPLŇUJE VŠECHNY AKTUÁLNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A CHRÁNÍ VÁS TAK NAPŘ.
POMOCÍ ZABUDOVANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ PŘED HORKOU VODOU. VLASTNOST, KTERÁ
PŘIJDE VHOD ZEJMÉNA DĚTEM A STARŠÍM LIDEM.

Nástavec ze snadno udržovatelného bezpečnostního skla, který je k dispozici
v barvách „Space Grey“ nebo „Clear White“, se díky svému atraktivnímu designu
perfektně začlení do koupelny, ale navíc: Slouží také jako praktická odkládací

Thermo Cool: Oddělené vedení vody od tělesa ter-

Termostat je samozřejmě k dispozici i jako verze pro vanu.

plocha pro šampony a podobně.

mostatu způsobuje, že se povrch termostatu nezahřívá.

Kromě toho jsou všechny varianty k dostání i bez funkce Wellfit.

ZNAČKA KVALITY
KVALITA HANSA JE PŘÍSLOVEČNÁ.
A ABY TOMU TAK BYLO I NADÁLE, JE I NÁŠ NOVÝ
SPRCHOVÝ SYSTÉM WELLFIT VYNIKAJÍCÍM ZPŮSOBEN
ŘEMESLNĚ ZPRACOVÁN A JEHO TECHNOLOGIE JE NA
ŠPIČKOVÉ ÚROVNI. VŠE SE PŘESNĚ HODÍ K SOBĚ A
PODLÉHÁ PŘÍSNÝM KONTROLÁM KVALITY, KTERÉ
ZARUČUJÍ DLOUHOU ŽIVOTNOST A ČISTOTU VODY.

Uvnitř zaručuje dlouhou životnost vysoce
kvalitní a vůči korozi odolná mosaz DZR.
Zvenku se intuitivní ovládací prvky starají o

Termostat Wellfit a různé programy lze

maximální komfort.

pohodlně ovládat přes aplikaci.

Nový nádech Wellness do staré koupelny
Nastavovací prvky umístěné na čelní straně lze snadno ovládat, tlačítko Wellfit
reaguje zcela jednoduše na dotyk prstů a pojistka horké vody 38 º C zajišťuje,
že nebude příliš horko.

Chcete ze své stávající sprchy udělat wellfit? Žádný problém: HANSAEMOTION má
modulární konstrukci. Volbu komponent a montáž tak lze flexibilně přizpůsobit vašim
představám a prostorovým podmínkám. Jednoduše požádejte svého instalatéra.

RELAX

TŘI PROGRAMY PRO
PŘÍJEMNÉ PROŽITKY.

Název je program – wellnes
program.
Plynulá změna teploty a plno
teplé vody vám pomůže při
uvolnění, odbourávání stresu
a relaxaci.

RECOVER

Tedy jednoduše zapnout
a úplně vypnout.

Program s intenzivními
intervaly se studenou vodou
vám pomůže především po

PROGRAM RELAX:

vysokém tělesném výkonu,
abyste byli opět fit a plni
energie. Předchází bolestem
svalů a dlouhodobě může
dokonce posílit kardiovaskulární systém.

PROGRAM RECOVER:

KOMFORT
NECHCEME ŽIVOT NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM KOMPLIKOVAT,
ALE NAOPAK JEJ USNADNIT A ZLEPŠIT.
NEJLEPŠÍM PŘÍKLADEM TOHO JE INTUITIVNÍ A
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ NAŠEHO SPRCHOVÉHO
SYSTÉMU WELLFIT: STAČÍ STISKNOUT TLAČÍTKO.

RELOAD
Nejprve pod sprchu, pak se
správně nastartovat. Vyrovnaný
program teplé a studené vody
RELOAD povzbudí krevní
SPOLEHLIVOST
NÁZEV HANSA OZNAČUJE VYNIKAJÍCÍ VÝROBKY
A VYNIKAJÍCÍ LIDI, KTEŘÍ TYTO VÝROBKY VYRÁBĚJÍ,
PRODÁVAJÍ A INSTALUJÍ. PROTO NÁM NENÍ NA OBTÍŽ

oběh, probudí vás a
rozpohybuje – a tak se postará
o perfektní start aktivního dne.

POSKYTNOUT NA HANSAEMOTION 2 ROKY ZÁRUKU
NA FUNKČNOST A 10 LET ZÁRUKU NA MOŽNOST
DOKOUPENÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

PROGRAM RELOAD:

MÁTE TO V

RUCE.
STĚNĚ.
NEBO NA

Pulzující proud
Pulzující masážní sprcha je nejen příjemná, ale při cíleném ošetření
jednotlivých částí těla i pomáhá uvolnit napětí.

FUNKCE PULSE SE AKTIVUJE
TÍMTO TLAČÍTKEM.

Sprchy HANSAACTIVEJET perfektně doplňují termostat
HANSAEMOTION. Pomocí ruční sprchy se realizuje
program Wellfit zvolený na termostatu. Tři druhy proudu

POMOCÍ PŘEPÍNAČE NA DRŽÁKU
SPRCHY LZE POHODLNĚ VOLIT
DALŠÍ DVA DRUHY PROUDU.

Senzitivní proud

vody nastavitelné přímo na sprše dovedou zážitek
příjemného pocitu pod sprchou k dokonalosti.

Senzitivní nastavení hýčká tělo měkkým proudem podporujícím uvolnění.

Sprchová hlavice u sprch HANSAACTIVEJET je k dostání
jak celá kulatá, tak i se zaoblenými rohy a hodí se tak ke
každému modernímu designu koupelny. Příslušná sada
sprchových tyčí HANSAACTIVEJET s komfortním
nastavením výšky a volitelnou mýdlenkou má flexibilně
nastavitelný nástěnný držák – při rekonstrukci tak lze např.
jednoduše použít stávající vyvrtané otvory.

HANSA od A do Z
KVALITA JE NAŠÍM NEVYŠŠÍM JMĚNÍM.
PROTO MÁME U HANSAEMOTION A
HANSAACTIVEJET VE VLASTNÍCH RUKÁCH
KOMPLETNÍ VÝROBNÍ ŘETĚZEC – OD NÁVRHU AŽ
PO FINÁLNÍ CIZELOVÁNÍ.
JSME TAK SCHOPNI ANALYZOVAT A OPTIMALIZOVAT
KAŽDÝ KROK VÝROBNÍHO ŘETĚZCE, ABYCHOM NA
KONCI DOSPĚLI K PERFEKTNÍMU VÝSLEDKU.
A TENTO VÝSLEDEK NEJEN UVIDÍTE, ALE I POCÍTÍTE.
DEN CO DEN.
PO MNOHO LET.

Intenzivní proud
Nastavení pro každodenní používání, ideální pro mytí dlouhých vlasů a
pro zahájení programu RELOAD.

HANSAEMOTION

HANSAEMOTION
HANSAEMOTION
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření

Obj.č.

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána)
průtokové množství: 13,8 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

5863 0171 82

•
•
•
•

5863 0171 84
bílá/chrom

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána):

Obj.č.
antracit/chrom

5863 0172 84
bílá/chrom

5863 0172 82

THERMO COOL - funkce
s prostornou odkládací plochu z bezpečnostního skla
Bezpečnostní uzávěr při 38 °C
kulové připojovací etážky, zakryté
Wellfit horká & studená pro péči o tělo obsahuje 3 programy RECOVER, RELAX and RELOAD, naprogramováno

Obj.č.

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána):

5864 2171 82

antracit/chrom

5864 2171 84
bílá/chrom

THERMO COOL - funkce
s prostornou odkládací plochu z bezpečnostního skla
Rukojeť s keramickým přestavováním sprcha/vana
Bezpečnostní uzávěr při 38 °C
kulové připojovací etážky, zakryté

HANSAEMOTION Wellfit
vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s péčí o tělo Wellfit
s ochranou proti opaření
P-IX* (žádost o kontrolní značku podána):
•
•
•
•
•
•

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána):
THERMO COOL - funkce
Pevná sprcha, obdélníková, 360 x 220 mm
s prostornou odkládací plochu z bezpečnostního skla
Bezpečnostní uzávěr při 38 °C
HANSAACTIVEJET Style ruční sprcha
– 3 proudová
• sprchová hadice, 1750 mm
• kulové připojovací etážky, zakryté

HANSAEMOTION
vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření

•
•
•
•
•

HANSAEMOTION sprchový systém
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným sprchovým systémem

•
•
•
•
•

THERMO COOL - funkce
s prostornou odkládací plochu z bezpečnostního skla
Bezpečnostní uzávěr při 38 °C
kulové připojovací etážky, zakryté

HANSAEMOTION Wellfit
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s péčí o tělo Wellfit
s ochranou proti opaření

•
•
•
•
•

antracit/chrom

Obj.č.
antracit/chrom

5864 2172 84
bílá/chrom

5864 2172 82

THERMO COOL - funkce
s prostornou odkládací plochu z bezpečnostního skla
Rukojeť s keramickým přestavováním sprcha/vana
Bezpečnostní uzávěr při 38 °C
kulové připojovací etážky, zakryté
Wellfit horká & studená pro péči o tělo obsahuje 3 programy RECOVER, RELAX and RELOAD, naprogramováno

HANSAEMOTION Wellfill sprchový systém
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s péčí o tělo Wellfit
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným sprchovým systémem

Obj.č.
antracit/chrom

5865 0172 84
bílá/chrom

5865 0172 82

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána):
•
•
•
•
•

THERMO COOL - funkce
Pevná sprcha, obdélníková, 360 x 220 mm
s prostornou odkládací plochu z bezpečnostního skla
Bezpečnostní uzávěr při 38 °C
HANSAACTIVEJET Style ruční sprcha
– 3 proudová
• sprchová hadice, 1750 mm
• kulové připojovací etážky, zakryté

předběžně k dodání od května 2018

předběžně k dodání od května 2018

Obj.č.
antracit/chrom

5865 0171 84
bílá/chrom

5865 0171 82

HANSAACTIVEJET

HANSAACTIVEJET
HANSAACTIVEJET
ruční sprcha, 1-polohová

Obj.č.

P-IX (žádost o kontrolní značku podána)
průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8431 0100

světle šedá/chrom

• Velikost sprchové hlavice 120 mm
• technika proti usazeninám

HANSAACTIVEJET
ruční sprcha, 3 polohová

Obj.č.

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána)
průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8433 0100

světle šedá/chrom

HANSAACTIVEJET Style
ruční sprcha, 1-polohová

Obj.č.

P-IX (žádost o kontrolní značku podána)
průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8431 0200

bílá/chrom

• Velikost hlavice sprchy 110 mm x120 mm
• technika proti usazeninám

HANSAACTIVEJET Style
ruční sprcha, 3 polohová

Obj.č.

P-IX* (žádost o kontrolní značku podána)
průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8433 0200

bílá/chrom

• Velikost hlavice sprchy 110 mm x120 mm
• Typy paprsků:
– sensitive
– intense
– pulse
• technika proti usazeninám
Sada HANSAACTIVEJET
pro vanové baterie

Obj.č.

průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8438 0113

ruční sprcha, 1-polohová
Velikost sprchové hlavice 120 mm
sprchová hadice, 1500 mm
nástěnný držák sprchy
technika proti usazeninám

Obj.č.

HANSAACTIVEJET Style sada
pro vanové baterie

Obj.č.

průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8438 0213

•
•
•
•
•

• Velikost sprchové hlavice 120 mm
• Typy paprsků:
– sensitive
– intense
– pulse
• technika proti usazeninám

•
•
•
•
•

Sada HANSAACTIVEJET
pro vanové baterie
průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• ruční sprcha, 3 polohová
– sensitive
– intense
– pulse
• Velikost sprchové hlavice 120 mm
• technika proti usazeninám
• sprchová hadice, 1500 mm
• nástěnný držák sprchy

8438 0133

bílá/chrom

ruční sprcha, 1-polohová
Velikost hlavice sprchy 110 mm x120 mm
technika proti usazeninám
sprchová hadice, 1500 mm
nástěnný držák sprchy

HANSAACTIVEJET Style sada
pro vanové baterie
průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
• ruční sprcha, 3 polohová
– sensitive
– intense
– pulse
• Velikost hlavice sprchy 110 mm x120 mm
• technika proti usazeninám
• sprchová hadice, 1500 mm
• nástěnný držák sprchy

Obj.č.

HANSAACTIVEJET
Sada s nástěnnou tyčí 970 mm

Obj.č.

průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8437 0110

•
•
•
•
•
•
•
•

bílá/chrom

8438 0233

světle šedá/chrom

nástěnná tyč
max. 970 mm, Ø 22 mm
HANSAACTIVEJET
ruční sprcha, 1-polohová
Velikost sprchové hlavice 120 mm
technika proti usazeninám
sprchová hadice, 1750 mm
mýdlenka

světle šedá/chrom

HANSAACTIVEJET
Sada s nástěnnou tyčí 970 mm

Obj.č.

průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8437 0130

•
•
•
•

•
•
•
•

předběžně k dodání od května 2018

světle šedá/chrom

nástěnná tyč
max. 970 mm, Ø 22 mm
HANSAACTIVEJET
ruční sprcha, 3 polohová
– sensitive
– intense
– pulse
Velikost sprchové hlavice 120 mm
technika proti usazeninám
sprchová hadice, 1750 mm
mýdlenka

předběžně k dodání od května 2018

světle šedá/chrom

HANSAACTIVEJET
HANSAACTIVEJET Style
Sada s nástěnnou tyčí 970 mm

Obj.č.

průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8437 0210

•
•
•
•
•
•
•
•

bílá/chrom

nástěnná tyč
max. 970 mm, Ø 22 mm
HANSAACTIVEJET Style
ruční sprcha, 1-polohová
Velikost hlavice sprchy 110 mm x120 mm
technika proti usazeninám
sprchová hadice, 1750 mm
mýdlenka

HANSAACTIVEJET Style
Sada s nástěnnou tyčí 970 mm

Obj.č.

průtokové množství: 15 l/min, měřeno při 3 barech hydraulického tlaku

8437 0230

•
•
•
•

•
•
•
•

nástěnná tyč
max. 970 mm, Ø 22 mm
HANSAACTIVEJET Style
ruční sprcha, 3 polohová
– sensitive
– intense
– pulse
Velikost hlavice sprchy 110 mm x120 mm
technika proti usazeninám
sprchová hadice, 1750 mm
mýdlenka

HANSAACTIVEJET
mýdlenka
• poloprůhledné

HANSAACTIVEJET
nástěnná tyč
maximální délka 740 mm
bez ruční sprchy
•
•
•
•
•
•

Obj.č.
0480 0100

Obj.č.
chrom

0478 0200

zkrátitelná délka
jezdec: otočný
Výškové nastavení: aretovatelné
držák sprchy: přestavitelný
připevňovací sada
sprchová hadice, 1500 mm

HANSAACTIVEJET
nástěnná tyč
maximální délka 970 mm
bez ruční sprchy
•
•
•
•
•
•

chrom

zkrátitelná délka
jezdec: otočný
Výškové nastavení: aretovatelné
držák sprchy: přestavitelný
připevňovací sada
sprchová hadice, 1500 mm

předběžně k dodání od května 2018

Obj.č.
chrom

0479 0200

HANSA ČESKO
HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Telefon: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

Pro technické dotazy:
technik@HANSA.com
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