
HANSADESIGNO . Váš zcela osobní styl pro koupelnu a kuchyň.

Více na hansadesigno.hansa.com

water style



DOMOVE, SLADKÝ 

DOMOVE.

Doma. Jakých prvních deset slov vás napadne, když se řekne příjemný pocit? Domov 

bývá hned za duševní pohodou a pivem po práci. Ale co dělá domov domovem? Co 

dělá z bytu nebo domu domov? Rodina? Přátelé? Tapety? Oblíbené křeslo? Ano, ano  

a ano. A ještě mnohem víc. Každý člověk cítí, vidí, vychutnává a prožívá domov zcela 

po svém. 

Tento požadavek na osobitost nás vedl při vývoji HANSADESIGNO: Styl odráží indivi-

dualitu a absolutní dokonalost.

A na konci je rozhodnutí: Zda ovládané ze strany, z vrchu nebo bezdotykové; zda jen 

do koupelny nebo i do kuchyně; zda v klasickém chromu nebo něco nápadnějšího … 

odpověď zní vždy: HANSADESIGNO .

STYLOVÝ



WOW!
HANSADESIGNO 
VE VARIANTĚ

EXTRAVAGANTNÍ. 

SENZAČNÍ. 

ODVÁŽNÁ. 

Tady nemůžeme a nechceme 

vůbec nic popírat:  

Varianta v barvě růžového  

zlata a s proudem Mikado®  

není pro každého. 

Ale možná právě proto je  

pro vás. 

STYLOVÉ DO NEJMENŠÍHO DETAILU. 

I takové jsou modely HANSADESIGNO . Příkladem je nový proud Mikado®, 

který harmonicky směruje vodu v mnoha vzájemně zkřížených proudech.

„… ÚTLÝ, KULATÝ PRŮŘEZ, KTERÝ KONČÍ V  

MĚKCE ZAOBLENÉ ZÁKLADNĚ …“

MODERNÍ

NAŠE VÝROBKY JSOU ZAMĚŘENY NA DLOUHOU  

ŽIVOTNOST:  

HANSADESIGNO  JE NADČASOVOU VÝROBNÍ ŘADOU, 

KTERÁ NAVZDORY ODLIŠNOSTEM ČLENŮ VAŠÍ RODINY 

VSÁZÍ NA JEDNOTNOU, JASNOU ŘEČ TVARŮ A NA  

POUŽITÍ VYSOCE KVALITNÍCH MATERIÁLŮ.



DOTKNOU SE VÁS.
I  BEZ DOTY-
KU.

ELEGANTNÍ VARIANTA DO KOUPELNY PRO HOSTY.

Naše nejmenší varianta kombinuje přednosti bezdotykové 

technologie s krásou proudu Mikado®.  

Může se host cítit více vítaný?

VODA SE ZAPNE, VODA SE VYPNE –  

JAKO KOUZELNÝM PROUTKEM. 

 

Bezdotykové varianty HANSADESIGNO  fascinují  

nejen svým vnějším vzhledem; mají co nabídnout  

i uvnitř: Díky vyspělé senzorové technologii voda  

teče jen tehdy, kdy má téct. Výsledek:  

Menší spotřeba vody.  

Více komfortu a hygieny.

EKOLOGICKÉ

ZLEPŠIT ŽIVOT NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ ZNAMENÁ  

TAKÉ CHRÁNIT JEJICH ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  

MY TO DĚLÁME NAPŘ. TÍM, ŽE U VŠECH ARMATUR K  

UMYVADLU ŘADY HANSADESIGNO  OMEZUJEME  

SPOTŘEBU VODY. VARIANTY S PROUDEM MIKADO®  

TAK SPOTŘEBUJÍ JEN 2 LITRY ZA MINUTU.

INOVATIVNÍ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A INOVACE  

SE U SPOLEČNOSTI HANSA VŽDY PODŘIZUJÍ  

POTŘEBÁM UŽIVATELE: VŠECHNY BEZDOTYKOVÉ  

MODELY TAK LZE NAPŘÍKLAD OVLÁDAT POMOCÍ APLIKACE 

HANSA: KROMĚ JINÉHO LZE AKTIVOVAT REŽIM ČIŠTĚNÍ,  

DOTÁZAT SE NA STAV BATERIE NEBO VYTVOŘIT  

AUTOMATICKÝ PLÁN PROPLACHOVÁNÍ.  

VĚTŠÍ KOMFORT JE SOTVA MOŽNÝ.



KRÁSA NA 
VÝBĚR.

BOČNÍ OVLÁDÁNÍ

Elegantní a zároveň praktické. Díky stylově vysokému a v 

závislosti na modelu i otočnému výtoku nabízejí modely 

ovládané ze strany mimořádně mnoho volného místa u 

umyvadla. Doplňková funkční sprcha ještě zvětšuje akční 

rádius a je velmi užitečná např. při mytí vlasů.

BEZDOTYKOVÉ

Pohodlí, úspora vody, hygiena … je toho mnoho, co 

mluví ve prospěch elektronicky ovládané armatury. 

Mimo jiné patentovaná, mimořádně přesná senzorová 

technologie, která reaguje jako by sama od sebe. 

VRCHNÍ OVLÁDÁNÍ

Klasika – k dostání v četných variantách: ať již kompaktní 

pro menší umývadla nebo jako řešení větších rozměrů  

s podstavcem, zda s funkční sprchou, nebo … vždy ovšem 

top vzhled a funkce. 

Stejně krásné a individuální jako vaše koupelna: armatury HANSADESIGNO  

pro umyvadlo. Vyberte si mezi bezdotykovými, ovládanými seshora nebo ze strany.

MNOHOSTRANNÉ

DÍKY MIMOŘÁDNĚ VELKÉMU VÝBĚRU ARMATUR,  

SPRCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ SNAD NEEXISTUJE KOUPELNA,  

KTERÁ BY NEBYLA VHODNÁ PRO VÝROBKY HANSADESIGNO ,  

A DÍKY ČETNÝM VARIANTÁM OVLÁDÁNÍ, VELIKOSTÍ  

A DESIGNU NEPŘIJDE ZKRÁTKA ANI OSOBNÍ VKUS.



KRÁSA VE STOJE:

HANSADESIGNO  pro vany volně stojící v prostoru.

PODOMÍTKOVÉ I NÁSTĚNNÉ – VŽDY 

TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

HANSA má pro každou stavební situaci perfektní odpověď: 

Svojí funkčností a designem vás přesvědčí nejen nástěnná 

řešení HANSA , ale i široký výběr podomítkových řešení.  

K tomu účelu kromě HANSAMATRIX , modulárního, rastrově 

založeného systému pro optimální plánování prostoru,  

nabízíme i flexibilní a všestranný univerzální systém  

HANSABLUEBOX . Obě řešení spojuje promyšlená  

koncepce s důrazem na variabilitu, inovativní technologie  

a rychlá montáž.

Za stěnou technika, na stěně spočívá váš pohled: HANSADESIGNO  nabízí pro podomítkové 

instalace široký výběr uživatelsky příjemných, perfektně zpracovaných a tvarově krásných 

ovládacích prvků jak pro vanu, tak i pro sprchu. Alternativně můžete do koupelny začlenit 

přirozeně i HANSADESIGNO  v podobě stylových intuitivně ovládaných nástěnných armatur.

STYLOVÉ
KOUPÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ.

ZNAČKA KVALITY

HANSA ZNAMENÁ KVALITU. TENTO  

STAV JSME SI VYSLOUŽILI INOVATIVNÍMI VÝROBKY,  

VYNIKAJÍCÍM ZPRACOVÁNÍM A NAŠÍM JIŽ PŘÍSLOVEČ-

NÝM CHÁPÁNÍM KVALITY. VÝSLEDKEM JE PAK ŘADA VÝ-

ROBKŮ JAKO HANSADESIGNO; EKOLOGICKÁ VÝROBA 

A OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ. VŠE S OFICIÁLNÍMI 

ZKOUŠKAMI A CERTIFIKÁTY ISO.



 

ZE SPRCHOVÁNÍ SE STÁVÁ

Sprchy řady HANSAACTIVEJET  jsou – se svými kompletně 

kulatými tvary nebo zaoblenými hranami – perfektním  

doplněním řady HANSADESIGNO .  

Příslušná sada sprchových tyčí s komfortním nastavením výšky 

a praktickou mýdlenkou má flexibilně nastavitelný nástěnný 

držák – při rekonstrukci tak lze např. jednoduše použít stávající 

vyvrtané otvory.

Sprchy HANSAACTIVEJET  umí nejen ovládat teplotu 

vody, ale u tříproudové varianty i pulzující, měkký a in-

tenzivní proud: Druhy proudu, které jsou jednoduše  

volitelné stisknutím tlačítka, se postarají o zcela nový  

pocit při sprchování.

MYTÍ SALÁTU. 

VLHČENÍ UTĚREK. 

OPLACHOVÁNÍ ZELENINY. 

VYPLACHOVÁNÍ HRNCŮ... 

Kuchyňská armatura je bezpochyby univerzální  

pracovnicí mezi armaturami. O to důležitější je,  

že nejen dobře vypadá, ale je i zcela praktická.  

Popis schopností, který perfektně odpovídá  

kuchyňské armatuře HANSADESIGNO:  

Díky otočnému a mimořádně vysokému výtoku  

a vytahovací sprše se dvěma druhy proudů  

bravurně vyhraje jakoukoliv bitvu v kuchyni. 

POMOC V KUCHYNI
PŘÍJEMNÝ PROŽITEK.

SPOLEHLIVOST

NÁZEV HANSA OZNAČUJE VYNIKAJÍCÍ  

VÝROBKY A VYNIKAJÍCÍ LIDI, KTEŘÍ TYTO VÝROBKY  

VYRÁBĚJÍ, PRODÁVAJÍ A INSTALUJÍ. PROTO NÁM NENÍ NA 

OBTÍŽ POSKYTNOUT NA HANSADESIGNO  2 ROKY  

ZÁRUKU NA FUNKČNOST A 10 LET ZÁRUKU NA  

MOŽNOST DOKOUPENÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ.



PŘEHLED VÝROBKŮ.

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5192 2283 chrom

bez odpadní soupravy,

HANSA 3S-instalace,

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 130 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5183 2283 chrom

odpadní souprava (kov),

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 128 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5188 2283 chrom

bez odpadní soupravy,

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 128 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5171 2283 chrom

odpadní souprava (kov),

HANSA 3S-instalace, 

připojení pomocí  

tlakových hadic

vyložení: 119 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5172 2283 chrom

bez odpadní soupravy,  

HANSA 3S-instalace,  

připojení pomocí

tlakových hadic

vyložení: 119 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5168 2281 chrom

s funkční sprchou s dálkovým

ovládáním, bez odpadní

soupravy, připojení pomocí

tlakových hadic

vyložení: 119 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5191 1183 chrom

odpadní souprava (kov),

HANSA 3S-instalace,  

připojení

přes tlakové hadice G 3/8

vyložení: 119 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo,

DN 15

5170 2201 chrom

s funkčním sprchou,  

bez odpadní soupravy, 

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 119 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5107 2281 chrom

s funkční sprchou s dálkovým

ovládáním, bez odpadní

soupravy, připojení pomocí

tlakových hadic

vyložení: 150 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5134 2201 chrom

s funkčním sprchou,  

bez odpadní soupravy,

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 150 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5103 2283 chrom

odpadní souprava (kov),

HANSA 3S-instalace,

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 150 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5149 2283 chrom

bez odpadní soupravy,  

HANSA 3S-instalace,  

připojení pomocí

tlakových hadic

vyložení: 150 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5121 1183 chrom

odpadní souprava (kov),

HANSA 3S-instalace,

vyložení: 150 mm

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

HANSA 3S-instalace,

baterie pro umyvadlo, DN 15

5189 2283 chrom

odpadní souprava (kov),

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 130 mm
HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5189 2283 34 růžovězlatá

Mikado® regulátor paprsku,

odpadní souprava (kov),

HANSA 3S-instalace,

připojení pomocí tlakových

hadic

vyložení: 130 mm

WASHBASIN

HANSADESIGNO

Jednootvorová páková

baterie pro umyvadlo, DN 15

5169 2283 chrom

pro umyvadlovou mísu, bez

odpadní soupravy, připojení

pomocí tlakových hadic

vyložení: 150 mm

HANSADESIGNO

elektronická baterie pro

umyvadlo, DN 15

bateriový provoz

5193 2201 chrom

HANSA 3S-instalace,

řízená bezdotykově

elektronicky (infračervený

paprsek), Mikado® regulátor

paprsku, bez odpadní soupravy

vyložení: 100 mm  

HANSADESIGNO

elektronická baterie pro

umyvadlo, DN 15, síťový provoz

5193 2211 chrom

HANSA 3S-instalace,

vč. síťového trafa a přívodního

kabelu, Mikado® regulátor

paprsku, bez odpadní

soupravy, hygienické

proplachování po 72 hodinách

na 30 sekund nastaveno z výroby

vyložení: 100 mm  

HANSADESIGNO

elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15

bateriový provoz, 5179 2201 chrom

HANSA 3S-instalace,

řízená bezdotykově

elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s

push-ovládáním, připojovací hadice

vyložení: 138 mm  

HANSADESIGNO

elektronická baterie pro

umyvadlo, DN 15, vysoký výtok

bateriový provoz 

5194 2201 chrom

HANSA 3S-instalace,

řízená bezdotykově

elektronicky (infračervený paprsek), 

odpadní souprava s push-

ovládáním, připojovací hadice

vyložení: 164 mm  

HANSADESIGNO

elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15

síťový provoz, 5179 2221 chrom

HANSA 3S-instalace,

řízená bezdotykově

elektronicky (infračervený

paprsek), vč. síťového trafa a

přívodního kabelu, odpadní

souprava s push-ovládáním,

připojovací hadice

vyložení: 138 mm 

*Včetně vhodného podomítkového tělesa.

HANSADESIGNO

elektronická baterie pro

umyvadlo, DN 15, síťový provoz

5194 2211 chrom

HANSA 3S-instalace,

řízená bezdotykově

elektronicky (infračervený

paprsek), vč. síťového trafa a

přívodního kabelu, odpadní

souprava s push-ovládáním,

připojovací hadice

vyložení: 164 mm  

HANSADESIGNO

sada pro

hotovou montáž

umyvadlová páková

nástěnná baterie, DN 15

hodící se k HANSAMATRIX

pro podomítkové těleso

5109 2183* chrom

vyložení: 194 mm

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž umyvadlová elektronická  

baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2)

hodící se k HANSAMATRIX, 4492 2010* chrom

s termostatickým směšováním,

řízená bezdotykově elektronicky (infračervený

paprsek), vč. síťového trafa a

přívodního kabelu

vyložení: 195 mm

HANSADESIGNO

tříotvorová baterie pro

umyvadlo, DN 15

5105 2183 chrom

odpadní souprava (kov)

vyložení: 141 mm

BIDET

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie, DN 15

5173 3283 chrom

pro bidet, odpadní souprava

(kov), připojení pomocí

tlakových hadic

vyložení: 117 mm

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie, DN 15

5198 3283 chrom

pro bidet, odpadní souprava

(kov), připojení pomocí

tlakových hadic

vyložení: 119 mm

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání je u společnosti  

HANSA Armaturen GmbH licencováno. Jiné značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných majitelů.



VANA /SPRCHA PODOMÍTKOVÁ

VANA

HANSAACTIVEJET

pro vanové baterie

8438 0113 světle šedá/chrom

HANSAACTIVEJET ruční

sprcha, 1proudová, Velikost

sprchové hlavice 120 mm,

sprchová hadice, 1500 mm

HANSAACTIVEJET STYLE  

pro vanové baterie

8438 0213 bílá/chrom

HANSAACTIVEJET STYLE ruční

sprcha, 1proudová, Velikost

hlavice sprchy 110 mm x 120 mm, 

sprchová hadice, 1500 mm

HANSADESIGNO

páková vanová baterie,

DN 15

5185 2183 chrom

vyložení: 146 mm

HANSALIVING

nástěnný držák sprchy

4444 0183 chrom

HANSADESIGNO

páková vanová baterie,

DN 15

5327 2083* chrom

stojící na podlaze

vyložení: 200 mm

HANSA  

nástěnný držák sprchy

4444 0100 chrom

HANSA  

nástěnný držák sprchy

4444 0173 chrom

sprchová hadice Silverjet®

5412 0400 chrom,

délka 1 250 mm

5412 0500 chrom,

délka 1 600 mm

5412 0300 chrom,

délka 1 750 mm

5412 0200 chrom,

délka 2 000 mm

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

vanová páková baterie HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8111 9593* chrom

bezšroubová růžice,  

Funkční jednotka s přepínáním BLUESWITCH

HANSALIVING

sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

vanový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX 

funkční jednotka s dekorační sadou

8114 9572* chrom

s integrovanou keramickou regulací množství,  

bezšroubová růžice, Funkční jednotka s přepínáním 

a zavíráním BLUESWITCH

HANSALIVING

sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou vanový termostat, 

DN 15 (G 1/2) se zabezpečením proti zpětnému toku  

HANSABLUEBOX funkční jednotka s dekorační sadou

8114 3572 chrom

s integrovanou keramickou regulací množství, bezšroubová růžice, 

Funkční jednotka    s přepínáním a zavíráním BLUESWITCH

HANSALIVING

sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)

HANSABLUEBOX funkční jednotka  

s dekorační sadou

8112 9583* chrom

bezšroubová růžice, funkční jednotka bez 

přepínání, bez uzavírání

HANSALIVING

Sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

vanový termostat, DN 15 (G 1/2) HANSABLUEBOX 

funkční jednotka s dekorační sadou

8114 9552* chrom

s integrovanou keramickou regulací množství,  

bezšroubová růžice, kulatá růžice, Ø

170 mm, Funkční jednotka s přepínáním a  

zavíráním BLUESWITCH

HANSALIVING

sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

vanový termostat, DN 15 (G 1/2) se zabezpečením 

proti zpětnému toku HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8114 3552* chrom

s integrovanou keramickou regulací množství,  

bezšroubová růžice, kulatá růžice, Ø 170 mm, Funkční  

jednotka s přepínáním a zavíráním BLUESWITCH

HANSALIVING

Sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)

HANSABLUEBOX funkční jednotka  

s dekorační sadou

8866 9501 chrom

bezšroubová růžice, kulatá růžice, Ø 170 mm, 

funkční jednotka bez přepínání,  

bez uzavírání

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

vanová páková baterie HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8111 9563* chrom

bezšroubová růžice, kulatá růžice, Ø 170 mm, 

Funkční jednotka s přepínáním BLUESWITCH

HANSADESIGNO

sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou

vanová páková baterie se zabezpečením proti

zpětnému toku HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8111 3593 chrom

bezšroubová růžice,  

Funkční jednotka s přepínáním BLUESWITCH

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

pákové směšovací baterie

pro všechny 4otvorové armatury

5312 2083* chrom

Růžice soft edge 

vyložení: 189 mm

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

pákové směšovací baterie

pro všechny 3otvorové armatury

5325 9083* chrom

pro vzdálené napouštění vany

(HANSAFILL), bez soupravy 

pro napouštění vany  

HANSAFILL, Růžice soft edge

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

pákové směšovací baterie

pro všechny 3otvorové armatury

5325 9063* chrom

pro vzdálené napouštění vany

(HANSAFILL), bez soupravy pro

napouštění vany HANSAFILL,

Růžice kulatá

HANSADESIGNO

sada pro konečnou montáž s funkční jednotkou vanová  

páková baterie se zabezpečením proti zpětnému toku

HANSABLUEBOX funkční jednotka s dekorační sadou

8111 3563* chrom

bezšroubová růžice, kulatá růžice, Ø 170 mm, funkční

jednotka s přepínáním BLUESWITCH

HANSADESIGNO

výtok do vany, DN 15

5116 2180 chrom

také ke kombinaci s HANSAMATRIX, růžice

hranatá, 75 mm x 75 mm přiložena navíc, Růžice

soft edge - růžice kulatá,  

Ø 75 mm přiložena navíc  

vyložení: 195 mm

SPRCHA

HANSADESIGNO

HANSADESIGNO

páková sprchová baterie,

DN 15 (G 1/2)

5186 0183 chrom

HANSAACTIVEJET  

Sada s nástěnnou tyčí 970 mm

8437 0130 světle šedá/chrom

HANSAACTIVEJET ruční

sprcha, 3 proudová,

sprchová hadice, 1750 mm,  

s mýdlenkou

HANSAACTIVEJET STYLE

Sada s nástěnnou tyčí 970 mm

8437 0230 chrom

HANSAACTIVEJET Style ruční

sprcha, 3 proudová,

sprchová hadice, 1750 mm,  

s mýdlenkou

HANSA

celokovová nástěnná tyč

nástěnná tyč "600"

4440 0100 chrom

HANSA

celokovová nástěnná tyč

Sprchová tyč "1100"

4441 0100 chrom

SPRCHA PODOMÍTKOVÁ

HANSADESIGNO

Sada pro hotovou montáž s

funkční jednotkou

páková sprchová baterie

HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8110 9593* chrom

bezšroubová růžice, funkční  

jednotka bez přepínání

HANSALIVING

Sada pro hotovou montáž  

s funkční jednotkou

sprchová termostatická

baterie , DN 15 (G 1/2)

HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8113 9572* chrom

s integrovanou keramickou

regulací množství, bezšroubová

růžice, Růžice soft edge -

měkké hrany - zakulacená,

Funkční jednotka se zavíráním, 

bez přepínání

HANSALIVING

Sada pro hotovou montáž s

funkční jednotkou

sprchová termostatická

baterie , DN 15 (G 1/2)

HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8113 9552* chrom

s integrovanou keramickou

regulací množství, funkční

jednotka se zavíráním, bez

přepínání

HANSALIVING

Sada pro hotovou montáž s 

funkční jednotkou

baterie s termostatem,  

DN 15 (G1/2)

HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8112 9583* chrom

bezšroubová růžice, funkční

jednotka bez přepínání, bez

uzavírání

HANSADESIGNO

Sada pro hotovou montáž s

funkční jednotkou

páková sprchová baterie

HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8110 9563* chrom

bezšroubová růžice, kulatá

růžice, Ø 170 mm, funkční

jednotka se zavíráním,   bez 

přepínání

VANA /SPRCHA PODOMÍTKOVÁ

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

pákové sprchové baterie

4451 9583* chrom

hodící se k HANSAMATRIX

s 2 ce stným ve ntilem

HANSADESIGNO

Instalační balíček pro

konečnou montáž 2.1

páková baterie, DN 15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0101* chrom

se sprchovou sadou,  

s výtokem

do vany, DN 15

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

- instalační balíček 6.2

baterie s termostatem,  

DN 15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0121 chrom

se sprchovou sadou, s výtokem

do vany, DN 15

HANSADESIGNO

Instalační balíček pro konečnou montáž 4.1 páková  

baterie, DN 15 (G1/2) hodící se k HANSAMATRIX

4487 0131* chrom

se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštění vany

(HANSAFILL)

HANSADESIGNO

Instalační balíček pro

hotovou montáž 7.7

elektronická baterie s

termostatem, DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso

HANSAMATRIX Tiptronik

4487 4001* chrom

se sprchovou sadou,  

výtok do vany

HANSALIVING

Sada pro konečnou montáž

termostatická baterie

vhodné pro vestavné těleso HANSAMATRIX

4453 9583* chrom

vhodné pro HANSASIGNATUR ,

HANSALOFT , HANSADESIGNO ,

HANSALIGNA , HANSASTELA ,

HANSARONDA ,  

s 2-cestným ventilem / s uzavíracím ventilem

HANSALIVING

Sada pro hotovou montáž s

funkční jednotkou baterie s  

termostatem, DN 15 (G1/2)

HANSABLUEBOX funkční

jednotka s dekorační sadou

8866 9501 chrom

bezšroubová růžice, kulatá

růžice, Ø 170 mm, funkční

jednotka bez přepínání, bez

uzavírání

VANA /SPRCHA

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

pákové směšovací baterie

pro všechny 4otvorové armatury

5312 2063* chrom

růžice kulatá

vyložení: 190 mm

*Včetně vhodného podomítkového tělesa.



SPRCHA PODOMÍTKOVÁ
HANSADESIGNO

Instalační balíček pro konečnou montáž 9.1

páková baterie, DN 15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0031* chrom

se sadou s nástěnnou

tyčí, s hlavovou sprchou

HANSARAIN, DN 15

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

pákové sprchové baterie

4450 9583* chrom

hodící se k HANSAMATRIX

výtok d opředu

HANSADESIGNO

Instalační balíček pro konečnou montáž 9.2

páková baterie, DN 15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0041* chrom

se sprchovou sadou,

s hlavovou sprchou

HANSARAIN, DN 15

HANSADESIGNO

Sada pro konečnou montáž

páková baterie, DN 15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0011* chrom

s celokovovou tyčí 1100 mm

HANSALIVING

Instalační balíček pro konečnou montáž 14.1

baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso HANSAMATRIX Tiptronik

4487 0160* chrom

vhodné pro HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, HANSASTELA,

HANSARONDA, souprava s nástěnnou tyčí 1100

mm, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANSALIVING

Instalační balíček pro

konečnou montáž 15.2

baterie s termostatem,  

DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso

HANSAMATRIX Tiptronik

4487 0190* chrom

vhodné pro  

HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, 

HANSASTELA, HANSARONDA, 

sprchová souprava

HANSALIVING

Instalační balíček pro

konečnou montáž 15.1

baterie s termostatem,  

DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso

HANSAMATRIX Tiptronik

4487 0180* chrom

vhodné pro  

HANSASIGNATUR, HANSALOFT,  

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, 

HANSASTELA, HANSARONDA, 

souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm

HANSALIVING

Instalační balíček pro

konečnou montáž 11.2

baterie s termostatem,  

DN 15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0073* chrom

vhodné pro  

HANSASIGNATUR, HANSALOFT,  

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, 

HANSASTELA, HANSARONDA, 

souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm,

HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSALIVING

Instalační balíček pro

konečnou montáž 11.4

baterie s termostatem, DN

15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0083* chrom

vhodné pro  

HANSASIGNATUR, HANSALOFT,  

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, 

HANSASTELA, HANSARONDA,  

se sprchovou sadou, HANSAVIVA 

hlavová sprcha

HANSALIVING

Instalační balíček pro

konečnou montáž 13.1

baterie s termostatem, DN

15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0051* chrom

vhodné pro  

HANSASIGNATUR, HANSALOFT,  

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, 

HANSASTELA, HANSARONDA, 

souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm

HANSALIVING

Instalační balíček pro

konečnou montáž 13.2

baterie s termostatem, DN

15 (G1/2)

hodící se k HANSAMATRIX

4487 0061* chrom

vhodné pro  

HANSASIGNATUR, HANSALOFT,  

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, 

HANSASTELA, HANSARONDA, 

sprchová souprava

HANSALIVING

Instalační balíček pro konečnou montáž 14.2

baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso HANSAMATRIX Tiptronik

4487 0161* chrom

vhodné pro HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, HANSASTELA,

HANSARONDA, souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm,

HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSALIVING

Instalační balíček pro konečnou montáž 14.3

baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso HANSAMATRIX Tiptronik

4487 0170* chrom

vhodné pro HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, HANSASTELA,

HANSARONDA, se sprchovou sadou, hlavová sprcha

HANSARAIN

HANSALIVING

Instalační balíček pro konečnou montáž 14.4

baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)

vhodné pro vestavné těleso HANSAMATRIX Tiptronik

4487 0171* chrom

vhodné pro HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 

HANSADESIGNO,HANSALIGNA, HANSASTELA,

HANSARONDA, sprchová souprava,  

HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSALIVING

Sada pro konečnou montáž

termostatická baterie

vhodné pro vestavné těleso HANSAMATRIX

4452 9583* chrom

vhodné pro HANSASIGNATUR ,

HANSALOFT , HANSADESIGNO ,

HANSALIGNA , HANSASTELA ,

HANSARONDA ,  

pro 1nástěnný vývod / s uzavíracím ventilem

HANSA

Sada pro konečnou montáž

0228 9172* chrom

pro podomítkové ventily,  

pro vícecestný ventil 0295 0100

HANSA

Sada pro konečnou montáž

0628 9105* chrom

pro podomítkové ventily,  

pro vícecestný ventil 0295 0100

HANSALIVING

Sada pro konečnou montáž

0228 8202* chrom

pro podomítkové ventily

HANSA

Sada pro konečnou montáž

0228 8102* chrom

pro podomítkové ventily

HANSALIVING

Sada pro konečnou montáž

0228 8183* chrom

HANSA

Sada pro konečnou montáž

0228 8101* chrom

pro podomítkové ventily,  

pro vícecestný ventil 0295 0100

HANSALIVING

nástěnný přípojný oblouk,

DN 15

5118 0183 chrom

HANSALIVING

nástěnný přípojný oblouk, DN 15

s integrovaným uzavíráním  

5157 0183 chrom

použitelné rovněž jako rohový ventil

HANSALIVING

nástěnný přípojný oblouk,

DN 15

5118 0193 chrom

HANSA

nástěnný přípojný oblouk,

DN 15

5118 0163 chrom

HANSA

nástěnný přípojný oblouk,

DN 15

5118 0180 chrom

HANSA

nástěnný přípojný oblouk,

DN 15

s integrovaným uzavíráním

5157 0162 chrom

HANSA

nástěnný přípojný oblouk,

DN 15

s integrovaným uzavíráním

5157 0173 chrom

použitelné rovněž jako rohový

ventil

HANSALIVING

nástěnný držák sprchy

4444 0200 chrom

HANSALIVING

nástěnný držák sprchy

4444 0193 chrom

HANSA

nástěnný držák sprchy

4444 0100 chrom

HANSA

nástěnný držák sprchy

4444 0173 chrom

HANSALIVING

nástěnný držák sprchy

4444 0183 chrom

HANSALIVING

nástěnný držák sprchy

4444 0163 chrom

Váš odborný partner na sanitu vám rád představí kompletní program. *Včetně vhodného podomítkového tělesa.

KUCHYNĚ

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie pro dřez, DN 15

5101 2283 chrom

připojení pomocí tlakových hadic

vyložení: 219 mm

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie pro dřez, DN 15

5102 1183 chrom

pro beztlaké ohřívače vody,

připojení pomocí měděných 

trubiček

vyložení: 219 mm

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie pro dřez, DN 15

bateriový provoz

5138 2283 chrom

elektronický uzavírací ventil,

připojení pomocí tlakových hadic

vyložení: 219 mm

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie pro dřez, DN 15

5136 2283 chrom

vytahovací sprcha, připojení

pomocí tlakových hadic

vyložení: 231 mm

HANSADESIGNO

jednootvorová páková

baterie pro dřez, DN 15

bateriový provoz

5137 2283 chrom

vytahovací sprcha,  

elektronický

uzavírací ventil, připojení

pomocí tlakových hadic

vyložení: 231 mm



Google Play a logo Google Play jsou značky 

společnosti Google Inc.

Apple a Apple Logo jsou značky společnosti Apple Inc., 

které jsou zapsané v USA a v dalších zemích. App Store 

je značka služeb společnosti Apple Inc.
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HANSA ČESKO

HANSA  Česko s.r.o.

197 00 Praha 9 Kbely

Telefon: +420 286854892

hansa.cesko@hansa.com

Poznejte vodu jinak.

Navštivte nás v Praze.

www.aquapunkt.com

Pro technické dotazy: 

technik@HANSA.com


