HANSA SENSeTION
eLEK TRONICKÉ. eFEK TIVNÍ.
JeDNODUŠE CLEVER.

HANSAL ANO

NIKDY NEBYLO CLEVER
TAK ROZMANITÉ:
HANSA SENSeTION
PRO KOUPELNY A
KUCHYNĚ
Mají rozdílné koncepce ovládání, svým vzhledem se hodí ke zcela rozlišným
stylům a lze je použít v soukromých koupelnách, stejně jako ve veřejných
prostorách. Jedno však mají všechny armatury H ANSA SENS eTION společné:
Nabízejí inteligentní funkce, které citelně zvyšují uživatelský komfort.
Platí to zejména pro bezdotykové modely H ANSA SENS eTION. Chytré,
uživatelsky příjemné a k životnímu prostředí šetrné elektronické armatury
každý den přispívají k uvědomělejšímu životnímu stylu. Jelikož reagují na
pohyb a nemusí se tedy „ovládat“, je manipulace s nimi jednoduchá, bezpečná
a hygienická. Neplýtvá se přitom přírodními zdroji, protože voda teče vždy jen
ve skutečně potřebném množství a má požadovanou teplotu. Při každém
použití ušetříte jak vodu, tak i energii.
Hybridní model pro kuchyně nabízí kromě „běžného“ ovládání pákou navíc i
tuto intuitivní funkci.
Aktuálně rozšířený sortiment H ANSA SENS eTION zahrnuje mimo jiné mnoho
nových designových a funkčních variant pro koupelny, kuchyně a veřejné
prostory. Taková rozmanitost, tak široký výběr: To je jedinečné.
Samozřejmě jsou všechny armatury H ANSA SENS eTION stejně spolehlivé tak i
trvanlivé, jak to očekáváte od všech výrobků H ANSA . Vyzrálé technologie,
vysoce kvalitní, z části nové materiály, celková koncepce dimenzovaná na
trvalou udržitelnost – za to ručíme.

Z APADÁ DO KOUPELNY.
Z APADÁ DO ŽIVOTA.
HANSAFIT
HA NSA FIT je série armatur, které překvapí a přesvědčí svojí
mnohostranností. Vyvinuta ve spolupráci se společností GGT
Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® (německá
společnost pro techniku pro seniory), splňuje armatura
HA NSA FIT zejména nároky generace 50 plus. Aktuálně
rozšířený sortiment zahrnuje chytrá řešení pro „aktivní
bydlení“ ve všech oblastech koupelny: zcela ergonomicky
optimalizovaný, snadno ovladatelný, maximálně bezpečný.
Ať již v soukromé koupelně nebo v pečovatelských zařízeních,
ať již v novostavbě nebo při rekonstrukci: H ANSA FIT se
může perfektně začlenit do každého interiéru a je vždy jeho
funkčním obohacením.

Moderní a komfortní: Vanový

Svým moderním vzhledem se výrobky hodí ke každému stylu

termostat H A NS A FI T, kombinovaný

zařízení.

Přepínání přítoku do vany/sprchy je

s ruční sprchou H A NS A FI T.
integrované v tělese armatury.

Nový sprchový termostatický systém
umožňuje pohodlné sprchování i ve
vaně.

Dvě různá řešení H A NS A FI T pro
sprchu – dvojnásob perfektní
pohodlí. Pro maximální bezpečnost
je souprava s nástěnnou tyčí k dispozici jako verze s madlem s
mimořádně vysokou pevností v tahu.

Nástěnné termostaty H A NS A FI T

Omezení množství vody umožňuje

pro vanu (nahoře vlevo) a sprchu

šetřit vodu.

(nahoře vpravo). Pojistka horké vody
38 °C a těleso T H ERM O CO O L
poskytují jistotu.

Termostaty pro vanu a sprchu mají charakteristické znaky inteligentní koncepce HA NSA FIT:
Díky barevně označeným, dobře uchopitelným ovládacím prvkům s povrchem příjemným na
dotyk se mimořádně dobře ovládají. THERMO COOL poskytuje bezpečnou ochrana proti
opaření. Pomocí páky s novým tlačítkem ECO lze individuálně omezit teplotu i množství vody.
Chybná obsluha je tedy prakticky nemožná.
Doplněním k termostatům jsou – nyní nové! – sprchové systémy pro vanu a sprchu. Praktická
kombinace pro vanu umožňuje pohodlné sprchování i ve vaně – řešení, které je právě pro
menší koupelny skutečným přínosem.
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Geniální: Tlačítko Tiptronik-Flex se
může umístit do libovolné polohy
na umývadle a funguje jako dálkové
ovládání. Po stisknutí začne téct
voda s nastavenou příjemnou
teplotou, aniž by se musela pákou
otvírat armatura. Právě pro děti
a starší osoby to znamená:
nejpohodlnější ovládání, protože
voda se spouští a vypíná velmi
snadno.
Přídavnou bezpečnostní funkcí je
automatické vypnutí armatury po
6 sekundách. Tento čas lze
individuálně nastavit v rozmezí 4 až
15 sekund.

Funguje bezdotykově:

Několik možností! Ruční sprcha Bidetta je mobilním zdrojem vody, který je

elektronická varianta H A NS A FI T.

namontovaný pod umývadlem a má dosah 1,50 m. Ať už ji použijete například

Provozuje se na baterie, což velmi

pro mytí vlasů, pro intimní hygienu, plnění velkých nádob nebo mytí

usnadní montáž.

předmětů: H A NS A FI T Bidetta Vám umožní být mimořádně flexibilní.

KOMFORT VE VŠECH VARIANTÁCH:
HANSAFIT PRO KOUPELNU
U umývadla umí mnohostranná HA NSA FIT všechno možné. Kromě bezdotykové elektronické
armatury jsou k dispozici tři provedení pákové směšovací baterie: zcela „klasická“, se samostatným
tlačítkem Tiptronik-Flex pro jednoduché dálkové ovládání a s ruční sprchou Bidetta (volitelně i s
dálkově ovládanou variantou) jako mobilním zdrojem vody. Všechny varianty mají speciální,
barevně zvýrazněnou páku s protiskluzovým, izolovaným povrchem příjemným na dotek.
Díky využítí ECO tlačítka se může průtokové množství vody snížit o 50 %, na úsporných 6 l / min.
Důležité pro alergiky: Umyvadlové armatury HA NSA FIT mají malý obsah olova* a povrchová
úprava ploch, které jsou v kontaktu s pitnou vodou, neobsahuje nikl.
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* Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3 % olova.

SENZ AČNÍ HNED V NĚKOLIK A OHLEDECH: HANSAFIT PRO KUCHYNĚ
To, že je HA NSA FIT mimořádnou sérií, dokazují i armatury pro kuchyň. Zejména výrazná
hybridní armatura je inovativním všestranným výrobkem hned s několika výhodami. Manuálně
ji lze ovládat pomocí dvou mimořádně dobře uchopitelných pák. Navíc nabízí bezdotykovou
funkci, která na 10 sekund spouští předem smíšenou teplou vodu – ideální například pro
občasné rychlé umytí rukou, perfektní pro hygienickou práci.
Novinkou – a nejen vzhledově zajímavou alternativou – je páková směšovací baterie s klasickou pákou HA NSA FIT a „nadhlavovým“ ohnutým výtokem, otočným o 120°. Vyložení
217 milimetrů nabízí hodně volného prostoru, například pro plnění vysokých nádob.
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Hybridní armatura H A NS A FI T
přesvědčí při každodenní práci v
kuchyni díky své duální koncepci
ovládání a několika výhodám
(obr. nahoře).
Koncepce ovládání je klasická,
design je nekonvenční: nová páková
směšovací baterie H A NS A FI T pro
kuchyně (obr. dole).
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JEDNA Ř ADA. MNOHO MOŽNOSTÍ.
HANSACONCERTO
Ať již očekáváte od bezdotykové armatury cokoliv: HA NSACONCERTO splní všechna Vaše
očekávání – a zejména velmi speciální požadavky.
Série s nevtíravým, univerzálním designem nyní obsahuje ještě více modelů elektronických
variant, provozovaných volitelně na baterie nebo na síť, zejména pro použití ve veřejném
sektoru nebo ve veřejných nebo soukromých pečovatelských zařízeních.
Flexibilní jsou oba umyvadlové modely HA NSACONCERTO pro smíšenou vodu, které se
instalují pro teplou a studenou vodu a v případě potřeby je lze přestavět na variantu pouze na
studenou vodu. Zcela nová je armatura na studenou vodu provozovaná na baterie – ideální pro
veřejné budovy.
Všude tam, kde jsou na hygienu kladeny nejvyšší požadavky, zaručují maximální bezpečnost
varianty s hygienickým proplachováním: Pokud se armatura 72 hodin nepoužívá, automaticky
se provede 30sekundové propláchnutí, aby se zamezilo stojící vodě. Tato vysoce funkční
kvalita a spolehlivost kombinovaná s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu dělá z armatur
H ANSACONCERTO nejlepší volbu při všech aplikacích.

Vypadá dobře, poskytuje velký
komfort a efektivně zachází s
vodou a energií: mnohostranná
H A NS ACO NCER TO, zde jako
armatura pro smíšenou vodu.
K dispozici je pro bateriový i síťový
provoz.

Díky svým mimořádným vlastnostem je bezdotyková
HANSACONCERTO jak dělaná pro použití v komerčních
objektech. Rozsáhlý sortiment nyní doplňuje nová armatura
na studenou vodu provozovaná na baterie (obr. nahoře).
Ať již ve veřejných umývárnách či v soukromé koupelně:
Samostatně stojící varianta produktu pro umyvadlové mísy
(obr. vpravo) je atraktivní alternativou modelu rovněž
dostupného pro umyvadla na desku. Díky volitelně
zvýšenému podstavci získává armatura dalších 14 cm do
výšky – pro větší volný prostor pro ruce a větší flexibilitu.
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MILUJE VEŘE JNOST:
HANSACONCERTO
Nástěnná armatura HA NSACONCERTO je osvědčenou
volbou pro veřejné budovy. Díky montáži na stěnu lze
umývadlo udržovat v maximální čistotě. Otočný výtok je nyní
k dispozici dvou délkách: s vyložením 190 mm a 290 mm.
Výtoky se mohou zaměnit i dodatečně.
Další novinkou v sortimentu HA NSACONCERTO je nástěnné
ovládání pisoárů. Doplňuje kompletní program pro veřejný
sektor.

Flexibilní výtok nástěnné armatury
H A NS ACO NCER TO lze otočit i
loktem.

Zhodnocení všech veřejných
sprchových prostor: Nový
hliníkový sprchový panel
HA NSACONCERTO s termostatem přináší více komfortu do
sportovních hal, plaveckých
bazénů a škol. Ovládání je
bezdotykové, provoz bez velkých
instalačních nákladů na baterie s
dlouhou životností.
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Tuto armaturu pro smíšenou vodu H A NS ACO NCER TO
lze přestavit na variantu pro studenou vodu. Ideální pro
veřejné prostory, ale například i pro soukromá WC pro
hosty.

Pěkné na pohled, perfektně funkční:
Nové bezdotykové nástěnné ovládání
pisoáru HANSACONCERTO
provozované na baterie.
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H A NS A L A N O spojuje praktické výhody bezdotykově elektronicky řízené
umyvadlové armatury se stylově minimalistickým designem. Vizuálně i
funkčně se tak perfektně hodí do moderních koupelen. Postranní směšovací
pákou lze přesně nastavit požadovanou teplotu vody, aby se ušetřila voda i
energie.
H A NS A L A N O se zcela snadno provozuje pomocí 6-ti voltové baterie nebo
síťového zdroje.

FAVORIT PRO SOUKROMOU
KOUPELNU: HANSAL ANO
Stylově minimalistická HA NSA L ANO je naprosto elegantním a uživatelsky příjemným řešením
pro moderní soukromou koupelnu. Jelikož HA NSA L ANO funguje bezdotykově, nezůstanou
na chromovém povrchu žádné otisky prstů. Nejenže se tím snižují náklady na úklid, ale
především se zajišťuje lepší hygiena rukou. Přesvědčivě!
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SMYSLNÉ A SMYSLUPLNÉ:
HANSAFORSENSES.
HA NSA FOR SENSES znamená požitek při sprchování s naprosto dobrým
pocitem. Platí to jak pro sprchový systém wellness, tak i pro nové sprchové a
vanové termostaty, které nyní sérii doplňují. Termostaty vybavené tlačítkem
Tiptronik, bezpečnostní uzávěrou 38 °C a funkcí THERMO COOL nabízí obojí:
vysoký komfort a optimální bezpečnost.
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Sprchová termostatická baterie

Vanová termostatická baterie

Ruční sprcha (Ø 105 mm) nabízí dva
druhy laminárního proudu a je
vybavena technikou proti vápenným
usazeninám. K dostání je i
samostatně.

Sprchový wellness systém
H A NS A F O R SEN SE S je nyní (kromě
bílé) i v luxusní černé barvě. Chytré:
Jedinečné tlačítko Tiptronik ukazuje
pomocí barevných signálů ideální
dobu trvání sprchování a současně
funguje jako regulátor množství
vody.

HANSAFIT

Umyvadlo

H A NS A FI T
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
bateriový provoz
6541 2210 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy, pružné
připojovací hadice
vyložení: 85 mm

H A NS A FI T
Umyvadlová páková
jednootvorová baterie,
DN 15
bateriový provoz
6504 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení
pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm

H A NS A FI T
Umyvadlová páková
jednootvorová baterie,
DN 15
6509 2203 chrom
včetně odpadní soupravy
se zavíráním stisknutím,
připojení pružnými
tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm

Umývadlo/Bidetta

Termostatická baterie

H A NS A FI T B I D E T TA
Umyvadlová páková
jednootvorová baterie,
DN 15
6507 2203 chrom
s ruční sprchou, včetně
odpadní soupravy, připojení
pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm
6507 3203 chrom
s dálkově ovládatelnou
ruční sprchou Bidetta, bez
odpadní soupravy, připojení
pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm

H A NS A FI T
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6514 0101 chrom

Sprchová sada

H A NS A FI T
Vanová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6513 2101 chrom
vyložení: 127 mm

ruční sprcha

H A NS A FI T
Ruční sprcha, 3proudová
6532 0100 chrom

HANSACONCERTO

H A NS A FI T
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6515 9101 chrom
s přímo připojeným
sprchovým systémem

H A NS A FI T
Vanová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6516 2101 chrom
s přímo připojeným
sprchovým systémem

Dřezová páková
jednootvorová baterie,
DN 15

Dřezová jednootvorová elektronická baterie,
DN 15

H A NS A FI T
Dřezová páková
jednootvorová baterie,
DN 15
6521 2203 chrom
ohebné přípojné hadice
vyložení: 217 mm

H A NS A FI T H Y B R I D
Dřezová elektronická
jednootvorová baterie,
DN 15
6523 2213 chrom
připojení pružnými
tlakovými hadicemi
vyložení: 193 mm

H A NS A FI T H Y B R I D
Dřezová elektronická
jednootvorová baterie,
DN 15
6524 2213 chrom
elektrický uzavírací ventil
pro přístroje, připojení
pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 193 mm

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
bateriový provoz
6441 2210 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 96 mm
6441 2211 chrom*
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 96 mm

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
bateriový provoz
6444 2220 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 120 mm
6444 2210 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 170 mm

Umyvadlo

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
síťový provoz
6441 2000 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 96 mm
6441 2001 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 96 mm

H A NS A FI T
Sada s nástěnnou tyčí
600 mm
6536 0120 chrom
ruční sprcha, 3proudová,
sprchová hadice, 1500 mm

H A NS A FI T
Sada s nástěnnou tyčí
600 mm
s madlem
6536 0320 chrom
ruční sprcha, 3proudová,
sprchová hadice, 1500 mm

H A NS ACO N C ER TO
6448 0001 chrom
nástavec 140 mm

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
síťový provoz
6443 2000 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 112 mm
6443 2001 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 112 mm

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
bateriový provoz
6443 2210 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 112 mm
6443 2211 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 112 mm

Sprcha THM (podomít.)

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
bateriový provoz
6447 2210 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 85 mm
6447 2211 chrom*
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 85 mm

H A NS ACO N C ER TO
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
baterie s vyrovnáváním
teploty
pro nástěnnou montáž
6446 2201 chrom
vyložení: 190 mm
6445 2201 chrom
vyložení: 290 mm

HANSA
Zásuvkový síťový zdroj
6449 0100

HANSA
Podomítkový síťový zdroj
6499 0100

HANSA
Funkční jednotka
s dekorační sadou ke
H A NS ACO N C ER TO
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
4190 9172 chrom*

HANSA
Funkční jednotka
s dekorační sadou ke
H A NS ACO N C ER TO
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
4190 9272 chrom*

H A NS ACO N C ER TO
Pisoárová armatura
podomítková
kompletizační souprava,
DN 15
síťový provoz
0946 9172 chrom*

H A NS ACO N C ER TO
Pisoárová armatura
podomítková
kompletizační souprava,
DN 15
bateriový provoz
0947 9272 chrom*

H A NS ACO N C ER TO
Pisoárová podomítková
hrubá montážní
souprava, DN 15
bateriový provoz
0945 0170
s předuzavíracími ventily*

Pisoár

H A NS ACO N C ER TO
Podomítkové vestavné
těleso, DN 15 (G1/2)
pro podomítkovou
sprchovou
termostatickou baterii
0945 0270*
HANSALANO

H A NS ACO N C ER TO
Bezdotykové
ovládání pisoáru
bateriový provoz
0944 0172 chrom
bezdotykově elektronicky
řízené (infračerveně),
vyložení: 81 mm

Umyvadlo

H A NS A L A N O
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
síťový provoz
6491 2010 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní soupravy
vyložení: 115 mm
6491 2011 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 115 mm
HANSAFORSENSES

H A NS ACO N C ER TO
Bezdotykový
hliníkový sprchový panel
s termostatem
bateriový provoz
6415 2200

H A NS A L A N O
Umyvadlová elektronická
baterie, DN 15
bateriový provoz
6491 2210 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená), bez
odpadní souprava
vyložení: 115 mm
6491 2211 chrom
bezdotykově elektronicky
řízená (infračervená),
bez odpadní soupravy,
hygienické proplachování
po 72 h
po dobu 30 sekund
aktivované z výroby
vyložení: 115 mm

Termostatická baterie

H A NS A F O R S EN S E S
Vanová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6463 2101 chrom
vyložení: 155 mm

Sprchový systém

H A NS A F O R S EN S E S
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6464 0101 chrom

H A NS A F O R S EN S E S
Ruční sprcha, 2proudová
6482 0100 chrom

H A NS A F O R S EN S E S
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6465 0200 82 chrom/bílá
s přímo připojeným
sprchovým systémem

* Varianta produktu není k dispozici ve všech zemích

H A NS A F O R S EN S E S
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G1/2)
6465 0200 84 chrom/černá
s přímo připojeným
sprchovým systémem

HANSA – JE ZDE STÁLE PRO VÁ S.
H A NS A ČESKO S. R. O.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely
Zákaznická podpora
Tel.: +420 286 854 892
Fax.: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com
Zastúpenie pre Slovensko:
Mob.: +421 903 535 771
peter.volak@hansa.com

Poznejte vodu jinak.
Navštivte nás ve Stuttgartu.
www.aquapunkt.com
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