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IMPRESUM
Vydavatel: 
Hansa Metallwerke AG, Stuttgart

Návrh a grafická úprava:  
kainz_werbeagentur, Lindau

Litografie: Lösch Medien 
Manufaktur, Waiblingen 
Tisk: Bechtle Druck,  
Esslingen / N

Fotografie: Kuhnle+Knödler,  
Ernesto Martens.

Poděkování za vstřícnost a pomoc:
Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,  
Duscholux GmbH, Keramag AG a  
STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG, 
Franz Kaldewei GmbH&Co.KG, Erwin 
Müller GmbH (EMCO).

Všechna práva vyhrazena. Přetisk 
článků je povolen jen s písemným 
souhlasem společnosti Hansa a s 
přesným uvedením zdroje. 
Vyhrazujeme si možnost technických 
změn a změn provedení výrobků. 
Jsou možné barevné odchylky 
způsobené tiskařskou technikou.
Možnost změn výrobního programu, 
technických změn a chyb vyhrazena.

www.hansa.com

vaše koupelna.
vaše kreativita.
Váš žiVot.

ekologie:

 omezením průtoku na 6 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku) a   
 inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

  Spotřebuje až o 50 % / 60 % / 75 % méně vody a energie* 
       díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.

komfort:

  
  Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost. 

 Zvláště tiché provedení. armatura splňuje přísné
   podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Malá hmotnost umožňující zvláště snadnou  
   a jednoduchou manipulaci. 

 
   Snadné a jednoduché čištění.

  
   twist Guard: kužel s integrovanou ochranou proti překroucení hadice. 

 integrované světelné prvky zvyšují bezpečnost ovládání 
   a umožňují „prožít vodu“ intenzivněji. 

 Výtoky s možností zkrácení / dodávané v různých délkách 
   rozšiřují možnosti při projektování a navrhování.

 ušlechtilá ocel – velmi odolný a kvalitní materiál  
   se zvláště efektním povrchem.

 
 laMinar Classic – jehličkový proud vody,    

   stejnoměrný, jemný proud vody.
 

 laMinar active – jehličkový proud vody, 
   silný, bodový proud vody.

 
 laMinar Massage 

   silný, bodový proud vody.
 

 laMinar Soft 
   jemný, plný proud vody.

 
 laMinar Cascade – přívalový proud vody, jen jeden tvarovaný proud 

   (podle nastaveného množství vody).
 

 laMinar rain 
   objemný, mohutný proud vody.

 
  povrchová úprava je k dispozici v různých barevných a materiálových

   variantách.

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním 
   nebo více proudy.

 
 

 různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu.

Zdraví: 

 Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, 
   maximální hygieničnost. 

 termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci. 
   Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy. 

 Water Safe. funkční jádro se špičkovou technologií.  
   Zachovává kvalitu vody. 

   
   povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl. 

  
   Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova. 

Bezpečnost: 

 ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost našich 
   termostatů. 

 therMo Cool. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu 
   zahřívání tělesa armatury. 

 
technika: 

 Výrobek vhodný pro modulární podomítkový systém
   hanSamatrix orientovaný na design.

 
 

   nízkotlaká armatura – pro příslušně dimenzované systémy.  
 

 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha
   od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.  

 * ve srovnání s obvyklou dvouventilovou baterií
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Výrobek dosáhne vynikající 

kvality, když je každý detail 

brán vážně, promyšlen a 

přináší zjevný užitek.  

u značky hansa je to mnoho 

technických vlastností a 

jedinečných předností, 

kterými se vyznačuje každá 

konkrétní armatura. 

pro snadné zjištění nejdůleži-

tějších předností jsme 

jednotlivé řady armatur 

označili piktogramy. uvedené 

vlastnosti má vždy alespoň 

jeden výrobek z příslušné 

řady.

HanSa –  
nejen 
první 
dojem

Ekologie: 
 

omezení průtoku, úsporné a komfortní  

oblasti a další – částečně individuálně  

nastavitelné – možnosti optimalizace  

spotřeby vody a energie.

Komfort: 

Vlastnosti, které usnadňují a zvláště 

zpříjemňují ovládání armatury a 

používání vody.

Zdraví: 

na kvalitu vody se kladou vysoké  

nároky. naše speciální materiály ji 

zachovávají a zajišťují optimální  

hygienu.

Bezpečnost: 

používání vody má být příjemné.  

naše armatury mají vlastnosti pro 

spolehlivý a trvale bezpečný provoz.

Technika: 

Vlastnosti výrobků, které mohou být 

rozhodující pro řešení konkrétní 

projektové situace.

2

filoZofii , 
kterou Se řídíme,  
pocítíte ve všem,  
co děláme.

 * ve srovnání s obvyklou dvouventilovou baterií

kValita BeZ koMproMiSů
hanSa dodává na trh nejlepší kvalitu: to je kritérium, které si 

sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi rádi 

tento závazek důsledně plníme: Svými výrobky, které 

nastavují stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálů, 

zpracování a technického řešení. Svými službami, které 

poskytujeme všem svým obchodním partnerům.

VyZnaMenaný partner  

oDBornýCh oBChoDů a inStalatÉrů
Jak dobře plníme tyto náročné požadavky dokazuje jedno 

mimořádné ocenění: V hodnocení služeb v oboru sanitárních 

armatur, které vyhlašuje německá informační služba „markt 

intern“ každé dva roky, udělili čtenáři v roce 2012 už poosm-

nácté za sebou společnosti hanSa první místo mezi partnery 

odborných obchodů a instalatérů! tato velká důvěra našich 

partnerů posiluje naše úsilí – a zároveň zajistí úspěch značky 

hansa i do budoucnosti.

ekologie:

 omezením průtoku na 6 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku) a  
 inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

  Spotřebuje až o 50 % / 60 % / 75 % méně vody a energie* 
       díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.

komfort:

  
  Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost. 

 Zvláště tiché provedení. armatura splňuje přísné
   podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Malá hmotnost umožňující zvláště snadnou 
   a jednoduchou manipulaci. 

 
   Snadné a jednoduché čištění.

  
   twist Guard: kužel s integrovanou ochranou proti překroucení hadice.

 integrované světelné prvky zvyšují bezpečnost ovládání 
   a umožňují „prožít vodu“ intenzivněji. 

 Výtoky s možností zkrácení / dodávané v různých délkách 
   rozšiřují možnosti při projektování a navrhování.

 ušlechtilá ocel – velmi odolný a kvalitní materiál  
   se zvláště efektním povrchem.

 
 laMinar Classic – jehličkový proud vody,    

   stejnoměrný, jemný proud vody.
 

 laMinar active – jehličkový proud vody, 
   silný, bodový proud vody.

 
 laMinar Massage 

   silný, bodový proud vody.
 

 laMinar Soft 
   jemný, plný proud vody.

 
 laMinar Cascade – přívalový proud vody, jen jeden tvarovaný proud 

   (podle nastaveného množství vody).
 

 laMinar rain 
   objemný, mohutný proud vody.

 
  povrchová úprava je k dispozici v různých barevných a materiálových

   variantách.

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním 
   nebo více proudy.

 
 

 různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu.

Zdraví: 

 Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, 
   maximální hygieničnost. 

 termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci. 
   Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy. 

 Water Safe. funkční jádro se špičkovou technologií. 
   Zachovává kvalitu vody.

   
   povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl. 

  
   Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova. 

Bezpečnost: 

 ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost našich 
   termostatů. 

 therMo Cool. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu 
   zahřívání tělesa armatury. 

 
technika: 

 Výrobek vhodný pro modulární podomítkový systém
   hanSamatrix orientovaný na design.

 
 nízkotlaká armatura –

   pro příslušně dimenzované systémy.  
 

 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha
   od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.  
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CHRÁNÍME TO, CO NÁS  
INSPIRUJE. DŮSLEDNĚ. 
JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET.



HANSA DĚLÁ Z VODY 
NEOBYČEJNÝ 
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ZÁŘÍCÍ SOLITÉRY.
SVĚTY PERFEKTNÍCH KOUPELEN:

EDITION.



NEMÁ ŽÁDNÉ VZORY. 
SAMA JE IDOLEM: 
HANSA .
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VODA PRO VŠECHNY SMYSLY:
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K AŠNY V K AŽDÉ DOBĚ 
VYPOVÍDA JÍ O CHÁPÁNÍ VODY A
KULTUŘE OSOBNÍ HYGIENY: 
HANSA .
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L IV ING

MODERNÍ 
PŮSOBIVÉ
INDIVIDUÁLNÍ



NEKOMPROMISNÍ INDIVIDUALITA. 
PŘESVĚDČIVÁ KOMPLEXNOST:

LIVING.
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MODULY :
SVOBODA A SYSTÉM.



PŘEMÝŠLET SVOBODNĚJI. 
VIDĚT DÁL: HANSA .







SVOBODA DÍKY INTEGRACI: 
HANSA .



JINÝ SVĚT VE VAŠÍ KOUPELNĚ: 
HANSA .
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KOUPELNA JAKO TVŮRČÍ
PROSTOR: HANSA .





NESTAČÍ SE JEN DÍVAT:  
HANSA .
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RYZÍ PROJEV SILNÉHO 
CHARAKTERU: HANSA .



2007

G O O D
D E S I G N

2009

STYL VE
VELKÉM ST
HANSA
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KDYŽ CHCETE 
RELA XOVAT I OČIMA: 
HANSA .
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SRDCE A MYSL V DOKONALÉ
HARMONII: HANSA .



VŽDY JINÉ. VŽDY 
NEZAMĚNITELNÉ:
HANSA .





OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ: 
PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY 
PRO SÉRIE LIVING
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PŘEHLEDNÝ SYSTÉM NA STĚNĚ I
POD OMÍTKOU HANSA .
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OSVĚDČENÉ 
EKOLOGICKÉ 
UNIVERSÁLNÍ



Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:
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Wash basin valveWashW basinb valvevWashWWW basinbbb valvevvvWashWashhWashhhhWashWashWashWashWashWashWash basinbasinnbasinnnnbasinbasinbasinbasinbasinbasinbasin valvevalveevalveeeevalvevalvevalvevalvevalvevalvevalve
Single lever valveSingleS leverl valvevSingleSSS leverlll valvevvvSingleSingleeSingleeeeSingleSingleSingleSingleSingleSingleSingle leverleverrleverrrrleverleverleverleverleverleverlever valvevalveevalveeeevalvevalvevalvevalvevalvevalvevalve
HansaVantisHansaVantisHHansaVantisHHHHansaVantisHansaVantissHansaVantissssHansaVantisHansaVantisHansaVantisHansaVantisHansaVantisHansaVantisHansaVantis
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Water Efficiency CriteriaWaterW EfficiencyE CriteriaCWaterWWW EfficiencyEEE CriteriaCCCWaterWaterrWaterrrrWaterWaterWaterWaterWaterWaterWater EfficiencyEfficiencyyEfficiencyyyyEfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiency CriteriaCriteriaaCriteriaaaaCriteriaCriteriaCriteriaCriteriaCriteriaCriteriaCriteria

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

PŘÍKLADNĚ EKOLOGICKÉ.
UDRŽITELNĚ PŮSOBIVÉ:

HOME





HANSA
OSVĚDČENÁ. 
OBLÍBENÁ.
O MNOHO LEPŠÍ.



NOVÁ A ČTYŘNÁSOBNĚ LEPŠÍ:



HANSA V CELÉ KOUPELNĚ: 
VŠUDE JI  RÁDI UVIDÍTE.





KOMFORT V KAŽDÉM ASPEKTU 
VAŠEHO ŽIVOTA: HANSA .





ZREDUKOVÁNO NA  
NEJNUTNĚJŠÍ: HANSA .
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OBHA JOBA PŘÍMÝCH LINIÍ:
HANSA .



NEU
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KLASICKÉ A MODERNÍ.
DYNAMICKY SPOJENO:
HANSA .







NEJHEZČÍ ZPŮSOB, JAK SE  
ROZHODNOUT PRO KOMFORT:
HANSA .



STOJÍTE PŘED VOLBOU:
NÁPADNÝ SPOLEČNÍK?



NEBO KRÁSNÝ POUTAČ?
HANSA .
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ŠTÍHLÝ STYL.
KOUZELNĚ UNIVERZÁLNÍ:
HANSA .





NÁPADNÉ RYSY, VÝRAZNÝ
CHARAKTER: HANSA .



Hansa Metallwerke AG
HansaPrimo
WA10465-20120625

www.well-online.eu

PRVOTŘÍDNÍ DESIGN.
PRVOTŘÍDNÍ KVALITA:
HANSA .



Hansa Metallwerke AGHansaH MetallwerkeM AGAHansaHHH MetallwerkeMMM AGAAAHansaHansaaHansaaaaHansaHansaHansaHansaHansaHansaHansa MetallwerkeMetallwerkeeMetallwerkeeeeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerke AGAGGAGGGGAGAGAGAGAGAGAG
HansaPoloHansaPoloHHansaPoloHHHHansaPoloHansaPolooHansaPolooooHansaPoloHansaPoloHansaPoloHansaPoloHansaPoloHansaPoloHansaPolo
WA10080-20100614WA10080-20100614WWA10080-20100614WWWWA10080-20100614WA10080-201006144WA10080-20100614444WA10080-20100614WA10080-20100614WA10080-20100614WA10080-20100614WA10080-20100614WA10080-20100614WA10080-20100614

www.well-online.eu

JDE S DOBOU, ALE PŘESTO
ZŮSTÁVÁ SVÁ: HANSA .



Hansa Metallwerke AGHansaH MetallwerkeM AGAHansaHHH MetallwerkeMMM AGAAAHansaHansaaHansaaaaHansaHansaHansaHansaHansaHansaHansa MetallwerkeMetallwerkeeMetallwerkeeeeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerkeMetallwerke AGAGGAGGGGAGAGAGAGAGAGAG
HansaPicoHansaPicoHHansaPicoHHHHansaPicoHansaPicooHansaPicooooHansaPicoHansaPicoHansaPicoHansaPicoHansaPicoHansaPicoHansaPico
WA10490-20121001WA10490-20121001WWA10490-20121001WWWWA10490-20121001WA10490-201210011WA10490-20121001111WA10490-20121001WA10490-20121001WA10490-20121001WA10490-20121001WA10490-20121001WA10490-20121001WA10490-20121001

www.well-online.eu

PROSTĚ PRO RADOST:
HANSA .



DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY



DOPLŇUJÍCÍ 
OBOHACUJÍCÍ 
ÚČELNÉ



NÁSTĚNNÉ TERMOSTATY





PRO DOBRÝ POCIT VŠUDE  
KOLEM VÁS: HANSA .





2009

NASTAVENO NA DOKONALOST: 
HANSA .

HANSA .



HANSA .

HANSA .HANSA .



OKRA J VANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ





SVOBODU PRO TVŮRČÍ POVAHY! 
ARMATURY HANSA NA OKRA J 
VANY NEBO OBKLADU.
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KRÁSA PRAKTIČNOSTI: 
HANSA-ROLLBOX.
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY A SPRCHY

LAMINAR Classic LAMINAR SoftLAMINAR MassageLAMINAR Active LAMINAR Cascade LAMINAR Rain





SPRCHOVÁNÍ S HANSA:  
MNOHO MOŽNOSTÍ.  
JEDINEČNÝ POŽITEK.





LUXUSNÍ SPRCHOVÁNÍ K AŽDÝ
DEN: HANSA .



ŽÁDNÁ KONFEKCE: 
HANSA. 



LZE JE PŘIPOJIT VŠUDE:
HANSA.



HANSA

HANSA

HANSA

PRŠÍ KRÁSNĚ:  
HLAVOVÉ SPRCHY HANSA.



AŤ ŽIJE KOMFORT! 
HANSA .





VŠE NEJLÉPE POD KONTROLOU:
S HANSA  A
HANSA .



36
0°



2007

HANSA .

TYTO SPRCHY MA JÍ VLASTNÍ
HLAVU:

HANSA .
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G O O D
D E S I G N

2007

HANSA .

HANSA .



ELEKTRONICKÉ ARMATURY PRO 
SOUKROMÉ KOUPELNY I VEŘEJNÉ 
PROSTORY





HANSA
VYBERE SI K AŽDÝ.





HANSA
JEDNA ŘADA. MNOHO MOŽNOSTÍ.



HANSA
STYLOVĚ MINIMALISTICKÁ.



BEZDOTYKOVÉ A PŘECE  
SE VÁS DOTKNOU: 
ELEKTRONICKÉ ARMATURY .





MILUJÍ VEŘEJNOST: 
HANSA A  
HANSA





VYTVOŘTE SI SPOLU S NÁMI 
VLASTNÍ SORTIMENT: 
HANSA plus



SORTIMENT

HANSA|EDITION
HANSALATRAVA 128

HANSACANYON 128

HANSAMURANO 128

Vizionáøský, fascinující, emocionální

HANSA|LIVING Moderní, pùsobivé, individuální

HANSALOFT 129

HANSADESIGNO 132

HANSALIGNA 135

HANSASTELA 138

HANSARONDA 141    

HANSA|HOME

DOPLŇUJÍCÍ V ÝROBKY

PUBLIC / ELECTRONIC

Osvìdèené, s dùrazem na funkènost, odolné

HANSAMIX 146

HANSASIGNA 147

HANSAPRADO   147

HANSAFORM 148 

HANSADISC    149

HANSATWIST 150

HANSAVANTIS  151

HANSAPINTO   152

HANSAPRIMO 153

HANSAPOLO 154

HANSAPICO 155

 Nástìnné termostaty 156

HANSA Sprchové systémy 158

 Sprchový program 159

Série sprchového programu 163

 Pøíslušenství 166

ELECTRONIC 167

PUBLIC 170

HANSAMATRIX  instalaèní systém 171

HANSAVAROX  podomítkový systém 173

HANSAVARIO podomítkový systém / ostatní podomítkové moduly 174

Armatury na okraj vany 175

HANSA – zastoupení po celém svìtì. 178

Proto – HANSA. rozevíratelná obálka katalogu

NOVINKA

NOVINKA

OBSAHY SÉRIÍ ARMATUR HANSA 124

DOPORUÈENÉ KOMBINACE 126

PØEHLED VÝROBKÙ 128



OBSAHY SÉRIÍ 
ARMATUR HANSA
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HANSA
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ACOR

Bidet

HANSALATRAVA

HANSACANYON

HANSAMURANO

HANSALOFT

HANSADESIGNO/-electronic

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSAMIX/-electronic

HANSA SIGNA

HANSAPRADO

HANSAFORM

HANSAVANTIS

HANSATWIST

HANSADISC

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPICO

HANSAFIT/-electronic

HANSALANO

HANSACONCERTO

HANSAPUBLIC /-electronic

HANSACOBRA  electronic

HANSANOVA STYLE



Ne všechny série armatur HANSA mají stejný rozsah.

V pøehledu na první pohled zjistíte, které výrobky se

nacházejí v jednotlivých sériích armatur. 
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DOPORUČENÉ KOMBINACE 

Jako rozšíøení pøíslušné série

doporuèujeme tyto výrobky:

HANSADESIG
NO

HANSALOFT

HANSALIG
NA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSALATRAVA

HANSACANYON

HANSAM
URANO

VÝROBKY: SÉRIE: HANSA |EDIT ION HANSA|L IV ING

TERMOSTATY NÁSTÌNNÉ

HANSACUBE

HANSATWISTER

HANSATEMPRA STYLE

HANSAPRISMA 

HANSAMICRA

HANSAUNITA

TERMOSTATY PODOMÍTKOVÉ

HANSA|L IV ING

HANSAMIX

SPRCHOVÉ SYSTÉMY

HANSASMARTSHOWER

HANSAFORSENSES

HANSA|L IV ING SPRCHOVÉ SYSTÉMY

HANSAVIVA SPRCHOVÉ SYSTÉMY

RUÈNÍ SPRCHY

HANSACLEAR

HANSAPUREJET

HANSADESIGNO

HANSASTILO

HANSAVIVA, HANSAVIVA FLEX

HANSAMEDIJET, HANSAMEDIJET FLEX

HANSABASICJET

UMYVADLA HANSA  MINACOR

OKRAJ VANY

HANSALOFT

HANSADESIGNO

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

NEUTR ÁLNÍ KOMPONENT Y

SYSTÉMY PRODUKTÙ

HANSAMATRIX



V sortimentu HANSA najdete široký výbìr

aktuálních a inovaèních designù a funkcí.

Vìtšina sérií má kompletní program pro

rozsáhlé plánování zaøízení koupelen.

Máte nyní volnost uskuteènit v koupelnì

své nápady a svá pøání s produkty HANSA. 

Abychom vám co nejvíce usnadnili zaèlenìní do

prostøedí vaší koupelny nebo zhodnocení série komfortním

produktem, jako napø. sprchovým systémem nebo

termostatem, pøipravili jsme pro vás tento pøehled.

Pro realizaci je samozøejmì vždy smìrodatné prostorové

a technické uspoøádání daného místa.
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HANSA |HOME  SÉRIE: VÝROBKY: 

TERMOSTATY NÁSTÌNNÉ

HANSACUBE

HANSATWISTER

HANSATEMPRA STYLE

HANSAPRISMA 

HANSAMICRA

HANSAUNITA 

TERMOSTATY PODOMÍTKOVÉ

HANSA|L IV ING

HANSAMIX

SPRCHOVÉ SYSTÉMY

HANSA SMARTSHOWER

HANSAFORSENSES

HANSA|L IV ING SPRCHOVÉ SYSTÉMY

HANSAVIVA SPRCHOVÉ SYSTÉMY

RUÈNÍ SPRCHY

HANSACLEAR

HANSAPUREJET

HANSADESIGNO

HANSA STILO

HANSAVIVA/-FLEX

HANSAMEDIJET/-FLEX

HANSABASICJET

HANSA  MINACOR UMYVADLA

OKRAJ VANY

HANSALOFT

HANSADESIGNO

HANSALIGNA

HANSA STELA

HANSARONDA

NEUTR ÁLNÍ KOMPONENT Y

SYSTÉMY PRODUKTÙ

HANSAMATRIX
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  HANSALATRAVA  

HANSALATRAVA
  Elektronicky øízená 
jednootvorová baterie pro 
umyvadlo s nastavením 
teploty, DN 15
  0747 2201 chrom    
 s odpadním sítkem, 
sí ový provoz
  vyložení:   194 mm

HANSALATRAVA
  umyvadlo na desku, 
bez armatury
  0747 1000 bílá alpin    

 z minerálního materiálu 
MINACOR, vèetnì odpadní 
soupravy bez uzavírání

  HANSACANYON  

HANSACANYON
  Elektronicky øízená 
jednootvorová baterie pro 
umyvadlo s nastavením 
teploty, DN 15
  0761 2201 chrom    
 sí ový provoz, s odpadním 
sítkem
  vyložení:   100 mm

HANSACANYON XS
  Elektronicky øízená 
jednootvorová baterie pro 
umyvadlo s nastavením 
teploty, DN 15
  0760 2201 chrom    
 sí ový provoz, s odpadním 
sítkem
  vyložení:   100 mm

HANSACANYON
  umyvadlo na desku, 
bez armatury
  0761 1000 bílá alpin    

 z minerálního materiálu 
MINACOR, vèetnì odpadní 
soupravy bez uzavírání

  HANSAMURANO  

HANSAMURANO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5609 2101   78   sklo, èiré    
 5609 2101   79   chrom, 
sklo matné    
 vyložení:   164 mm

HANSAMURANO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5608 2101   78   chrom, sklo èiré    
 5608 2101   79   chrom, 
sklo matné    
 bez táhla
  vyložení:   164 mm

HANSAMURANO XS
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo/
bidet, DN 15
  5606 3201   78   chrom, sklo èiré    
 5606 3201   79   chrom, 
sklo matné    
 vyložení:   147 mm

HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
5611 2201 povrch chrom    
 5611 2201   59   povrch platina    
 5611 2201   95   povrch zlato    
 bez sklenìné misky, pouze tìlo 
armatury, (vhodná k ruènì 
vyrobeným sklùm 5612xxxx,
barva skla a povrch armatury 
lze libovolnì kombinovat)

HANSAMURANO
  umyvadlo na desku, 
bez armatury
  5608 1000 bílá alpin    

 z minerálního materiálu 
MINACOR, vèetnì odpadní 
soupravy bez uzavírání

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
  5612 0200 sklo „Ametista“
 vhodné pro 5611 2201              

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
5612 0300 sklo „Ambra“    
 vhodné pro 5611 2201              

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
5612 0500 sklo 
„Spirale Bianca“    
  vhodné pro 5611 2201              

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
 5612 0400 sklo „Oro“    
  vhodné pro 5611 2201              

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

 Umyvadlo  

 Umyvadlo  

 Umyvadlo  
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  HANSALOFT

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5755 2103 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   146 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5755 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   146 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5752 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   146 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5769 2103 chrom    
 pro mìlká umyvadla, bez 
odpadní soupravy, pøipojení 
mìdìné trubièky
  vyložení:   151 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5754 2103 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   114 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5754 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   114 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5753 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   114 mm

HANSALOFT
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5756 2103 chrom    
 pro mìlká umyvadla, 
bez odpadní soupravy, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   114 mm

HANSALOFT
tøíotvorová baterie pro 
umyvadlo, DN15*
5768 2103 chrom
Odpadní souprava (kov), 
Vyložení 166 mm

HANSALOFT
Jednootvorová páková 
baterie, DN15
5758 3203 chrom
Odpadní souprava (kov), 
Pøipojení tlakové hadice G 3/8  

HANSALOFT
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5777 2103 chrom    
 vyložení:   193 mm

HANSALOFT
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5757 2103 chrom    
 vyložení:   197 mm

HANSALOFT
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
  5766 3203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   97 mm

HANSALOFT
  páková vanová baterie, 
DN 15
  5770 2103 chrom    
 vyložení:   162 mm

HANSASTILO
  ruèní sprcha
  5439 0100 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
 k  HANSALOFT  pákové 
vanové baterii*
  5760 9003 chrom    

   Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALOFT  pákové 
vanové baterii*
  5772 9003 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALOFT  pákové 
vanové baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  5760 3003 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALOFT  pákové 
vanové baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  5772 3003 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSALOFT
  výtok do vany, DN 15**
  5765 2100 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX
  vyložení:   193 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171
**kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávkyVšechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSALOFT
Páková vanová baterie, 
DN 15 G1/2*
5776 2073 chrom
stojící na podlaze
Vyložení: 200 mm

HANSALOFT
Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie 
pro všechny 4otvorové 
armatury**
5775 2073 chrom
Vyložení: 184 mm

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Umyvadlo  

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO  Bidet  

 Vana/sprcha   Vana/sprcha /  HANSAVAROX   podomítkové

 Vana  
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 HANSA
  souprava s nástìnnou tyèí 
1100 mm
  4441 0190 chrom    
 ruèní sprcha  HANSADESIGNO 
Silverjet® - sprchová hadice 
1600 mm, vzhled chromu

 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
Sprchová tyè "1100"
  4441 0100 chrom    

 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
nástìnná tyè "600"
  4440 0100 chrom    

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, 
mosaz Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, 
mosaz Ø 220 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALOFT  pákové 
sprchové baterii*
  5762 9003 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALOFT  pákové 
sprchové baterii*
  5773 9003 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 10
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4100 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT, 
se sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 12
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4120 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT, se 
sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 13
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4130 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT, se 
sprchovou sadou, pro vzdálené 
napouštìní vany ( HANSAFILL)

HANSALOFT
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5771 0173 chrom    

HANSALOFT
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5771 9173 chrom    
 pro pøímé pøipojení 
sprchovacího systému 
è. 5267 0203, 5267 0213, 
5167 0200

HANSA |LIVING
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  5267 0203 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnným armaturám 

HANSA |LIVING
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  5267 0213 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnným armaturám 

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Sprcha /  HANSAVAROX podomítkové

 Vana/sprcha /  HANSAMATRIX podomítkové  Sprcha  
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 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè*
  0287 9172 chrom    
 0287 9177 páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 0287 9178 páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 rùžice hranatá, 75x75mm, 
rùžice kulatá, Ø 75 mm 
pøiložena navíc, vhodné k 
tìlesu 0285 0100

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0228 9172 chrom    
 0228 9177 páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 0228 9178 páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0628 9105 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0173 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0172 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15 s integrovaným 
uzavíráním
  5157 0173 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4482 0000 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0173 chrom    

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 03
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4030 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 04
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4040 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 01
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4010 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT s 
celokovovou tyèí 1100 mm

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sprchovou sadou- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 05
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 06
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, 
se sprchovou sadou

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

 Pøíslušenství Vana/sprcha

 Sprcha /  HANSAMATRIX podomítkové
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HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5172 2173 chrom    
 5172 2177** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 5172 2178** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   125 mm

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5191 1173 chrom 
 5191 1177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná 
 5191 1178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   125 mm

     HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chrom    

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5169 2173 chrom    
 5169 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5169 2178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 pro misková umyvadla, bez 
odpadní soupravy, pøipojení 
mìdìné trubièky
  vyložení:   150 mm

    HANSA |LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chrom    

HANSADESIGNO
  umyvadlový stojánkový 
ventil, DN 15
  5135 2172 chrom    
 5135 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5135 2178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   100 mm

HANSADESIGNO
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5109 2173 chrom    
 5109 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5109 2178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   200 mm

HANSADESIGNO
  tøíotvorová baterie pro 
umyvadlo, DN 15
  5105 2173 chrom    
 5105 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5105 2178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   166 mm

HANSADESIGNO
  Sada pro koneènou montáž
nástìnná baterie pro 
umyvadlo k podomítkové 
instalaci, DN 15*
  5106 2173 chrom    
 5106 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5106 2178** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   200 mm

HANSADESIGNO
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5109 2173 chrom    
 5109 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5109 2178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   200 mm

HANSADESIGNO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
  5173 3273 chrom    
 5173 3277** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5173 3278** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 pro bidet, odpadní souprava 
(kov), pøipojení tlakové hadice 
G 3/8 
  vyložení:   100 mm

     HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chrom    

HANSADESIGNO
  páková vanová baterie, 
DN 15
  5185 2173 chrom    
 5185 2177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5185 2178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   184 mm

HANSADESIGNO
  ruèní sprcha, DN 15
  5117 0200 chrom    

  HANSADESIGNO  

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5103 2173 chrom    
 5103 2177** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 5103 2178** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   166 mm

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5103 2273 chrom    
 5103 2277** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 5103 2278** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   166 mm

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5149 2173 chrom    
 5149 2177** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 5149 2178** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   166 mm

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5121 1173 chrom 
 5121 1177** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná 
 5121 1178** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   166 mm

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5171 2173 chrom    
 5171 2177** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 5171 2178** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   125 mm

HANSADESIGNO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5171 2273 chrom    
 5171 2277** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 5171 2278** páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   125 mm

     = Nízkotlaká armatura **K dodání do 12/2014
*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

 Bidet   Vana/sprcha  

 Umyvadlo  

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO
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HANSASTILO
  ruèní sprcha
  5439 0100 chrom    

HANSADESIGNO
  páková vanová baterie, 
DN 15*
  5327 2073 chrom    
 5327 2077** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5327 2078** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 stojící na podlaze
  vyložení:   200 mm 

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
pákové vanové baterii 
HANSADESIGNO   *
  4111 9573 chrom    
 4111 9577** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 4111 9578** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
pákové vanové baterii 
HANSADESIGNO*
  4111 9583 chrom    

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
pákové vanové baterii 
HANSADESIGNO
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4111 3573 chrom    
 4111 3577** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 4111 3578** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
pákové vanové baterii 
HANSADESIGNO
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku  *
  4111 3583 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSADESIGNO
  výtok do vany, DN 15
  5116 2170 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX
  vyložení:   180 mm

HANSADESIGNO
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 4otvorové 
armatury*
  5312 2073 chrom    
 5312 2077** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5312 2078** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   184 mm

HANSADESIGNO
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 3otvorové 
armatury*
  5325 9073 chrom    
 5325 9077** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5325 9078** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 pro vzdálené napouštìní vany 
( HANSAFILL), bez soupravy pro 
napouštìní vany  HANSAFILL

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 09
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0090 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO 
se sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 10
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0100 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO, 
se sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 11
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0110 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO 
se sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 12
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0120 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO, 
se sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 13
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0130 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO, 
se sprchovou sadou, pro 
vzdálené napouštìní vany 
( HANSAFILL)

HANSADESIGNO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)*
  5186 0173 chrom    
 5186 0177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5186 0178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

HANSADESIGNO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)*
  5186 9173 chrom    
 pro pøímé pøipojení 
sprchovacího systému 
è. 5267 0203, 5267 0213, 
5167 0200

     HANSA |LIVING
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)*
  5267 0203 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnným armaturám 

     HANSA |LIVING
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)*
  5267 0213 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnným armaturám 

**K dodání do 12/2014
*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Vana/sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Vana   Vana/sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové

 Sprcha  
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HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
pákové sprchové baterii 
HANSADESIGNO   *
  4110 9573 chrom    
 4110 9577** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 4110 9578** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
pákové sprchové baterii 
HANSADESIGNO*
  4110 9583 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 03
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0030 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 04
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0040 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 01
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0010 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO s 
celokovovou tyèí 1100 mm

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 02
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0020 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO, s 
držákem ruèní sprchy

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sprchovou sadou- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 05
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí

 HANSA
  souprava s nástìnnou tyèí 
1100 mm
  4441 0190 chrom    
 ruèní sprcha  HANSADESIGNO 
Silverjet® - sprchová hadice 
1600 mm, vzhled chromu

 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
Sprchová tyè "1100"
  4441 0100 chrom    

 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
nástìnná tyè "600"
  4440 0100 chrom    

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

**K dodání do 12/2014
*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

 Sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové  Sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové
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 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè*
  0287 9172 chrom    
 0287 9177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0287 9178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 rùžice hranatá, 75x75mm, 
rùžice kulatá, Ø 75 mm 
pøiložena navíc, vhodné k 
tìlesu 0285 0100

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0228 9172 chrom    
 0228 9177** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0228 9178** páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0628 9105 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0173 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0172 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0173 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4482 0000 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0173 chrom    

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 06
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, 
se sprchovou sadou

  HANSALIGNA  

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5530 2203 chrom    
 otoèný výtok, odpadní 
souprava (kov), pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   116 mm

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5535 2203 chrom    
 otoèný výtok, bez odpadní 
soupravy, pøipojení tlakové 
hadice G 3/8 
  vyložení:   116 mm

     HANSA |LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chrom    

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0609 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   108 mm

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0609 2103 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   108 mm

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0608 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   108 mm

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo XS, 
DN 15
  0607 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   94 mm

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0613 1103 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   108 mm

   HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chrom    

HANSALIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0603 2203 chrom    
 pro misková umyvadla, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   150 mm

HANSALIGNA
  tøíotvorová baterie pro 
umyvadlo, DN 15
  0645 2103 chrom    
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   108 mm

    HANSA |LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chrom    

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSALIGNA
  Sada pro koneènou montáž
nástìnná baterie pro 
umyvadlo k podomítkové 
instalaci, DN 15*
  0642 2103 chrom    
 vyložení:   186 mm

     = Nízkotlaká armatura **K dodání do 12/2014
*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

 Pøíslušenství Vana/sprcha

 Umyvadlo  
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 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALIGNA  pákové 
vanové baterii*
  4385 9513 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALIGNA  pákové 
vanové baterii*
  4385 9503 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALIGNA  pákové 
vanové baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4385 3513 chrom    
 se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALIGNA  pákové 
vanové baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4385 3503 chrom    
 se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSALIGNA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)**
  0682 2102 chrom    
 vyložení:   180 mm

HANSALIGNA
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 4otvorové 
armatury*
  0644 2083 chrom    
 vyložení:   180 mm

HANSALIGNA
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 3otvorové 
armatury*
  0643 9083 chrom    
 pro vzdálené napouštìní vany 
( HANSAFILL), bez soupravy pro 
napouštìní vany  HANSAFILL

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 09
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1090 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA se 
sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 10
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1100 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA, 
se sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSALIGNA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  4489 2103 chrom    
 vyložení:   190 mm

HANSALIGNA
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
  0606 3203 chrom    
 pro bidet, odpadní souprava 
(kov), pøipojení tlakové hadice 
G 3/8 
  vyložení:   100 mm

     HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chrom    

HANSALIGNA
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  0674 2103 chrom    
 vyložení:   152 mm

 Souprava 
HANSAPUREJET
  pro vanové baterie
  0401 0210 chrom    
  HANSAPUREJET Mono, 
sprchová hadice Silverjet®

1250 mm, chromovaný vzhled

HANSALIGNA
  páková vanová baterie, 
DN 15*
  0646 2083 chrom    
 stojící na podlaze
  vyložení:   200 mm

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 11
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1110 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA se 
sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 12
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1120 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA, se 
sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171
Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSALIGNA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  0640 2103 chrom    
 vyložení:   185 mm

**kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Vana/sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Vana   Vana/sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové

 Bidet   Vana/sprcha  
Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO
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HANSAMATRIX
  sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 13
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1130 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA, se 
sprchovou sadou, pro vzdálené 
napouštìní vany ( HANSAFILL)

HANSALIGNA
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  0667 0103 chrom    

HANSAPUREJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0220 chrom    
  HANSAPUREJET Duo sprchová 
hadice Silverjet® 1750 mm, 
chromovaný vzhled

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, 
mosaz Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, 
mosaz Ø 220 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALIGNA  pákové 
sprchové baterii*
  4387 9513 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSALIGNA  pákové 
sprchové baterii*
  4387 9503 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 03
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1030 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 04
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1040 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 01
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1010 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA s 
celokovovou tyèí 1100 mm

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 02
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1020 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA, 
s držákem ruèní sprchy

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Sprcha  

 Sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové
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 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0628 9105 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0173 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0172 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0173 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4482 0000 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0173 chrom    

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sprchovou sadou- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 05
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 06
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, 
se sprchovou sadou

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè*
  0287 9172 chrom    
 0287 9177 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0287 9178 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 rùžice hranatá, 75x75mm, 
rùžice kulatá, Ø 75 mm 
pøiložena navíc, vhodné k 
tìlesu 0285 0100

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0228 9172 chrom    
 0228 9177 páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, èerná    
 0228 9178 páka chrom, se 
sklenìnou vložkou, bílá    

  HANSASTELA  

HANSASTELA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5715 2201 chrom    
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   122 mm

HANSASTELA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5714 2201 chrom    
 bez odpadní soupravy
  vyložení:   122 mm

     HANSA |LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chrom    

HANSASTELA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5709 2201 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSASTELA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5708 2201 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSASTELA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5713 1101 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   111 mm

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

 Pøíslušenství Vana/sprcha

 Umyvadlo  
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HANSASTELA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5710 2201 chrom    
 pro misková umyvadla, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   144 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5783 2171 chrom    
 vyložení:   162 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5785 2171 chrom    
 vyložení:   242 mm

HANSASTELA
  tøíotvorová baterie pro 
umyvadlo, DN 15
  5720 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž
nástìnná baterie pro 
umyvadlo k podomítkové 
instalaci, DN 15*
  5721 2103 chrom    
 vyložení:   160 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž
nástìnná baterie pro 
umyvadlo k podomítkové 
instalaci, DN 15*
  5722 2103 chrom    
 vyložení:   240 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  4490 2103 chrom    
 vyložení:   166 mm

HANSASTELA
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  5774 2101 chrom    
 vyložení:   165 mm

 Souprava  HANSACLEAR
  pro vanové baterie
  0401 0320 chrom, 
transparentní    
  HANSACLEAR Duo, sprchová 
hadice Silverjet® 1250 mm, 
chromovaný vzhled

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové vanové baterii 
HANSASTELA*
  4784 9051 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové vanové baterii 
HANSASTELA*
  4784 9041 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadout
  k pákové vanové baterii 
HANSASTELA  se 
zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4784 3051 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové vanové baterii 
HANSASTELA  se 
zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4784 3041 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSASTELA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)**
  5782 2100 chrom    
 vyložení:   160 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 4otvorové 
armatury*
  5730 2011 chrom    
 vyložení:   177 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 3otvorové 
armatury*
  5731 9011 chrom    
 pro vzdálené napouštìní vany 
( HANSAFILL), bez soupravy pro 
napouštìní vany  HANSAFILL

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 09
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3090 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA se 
sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 10
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3100 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA, 
se sprchovou sadou, 
s výtokem do vany, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171
Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Vana/sprcha   Vana/sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Vana   Vana/sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO
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HANSASTELA
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5767 0101 chrom    

HANSACLEAR
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0330   78   chrom, 
transparentní    
  HANSACLEAR Tri- sprchová 
hadice Silverjet® 1750 mm, 
chromovaný vzhled

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm

HANSAVAROX
funkèní jednotka 
s dekoraèní sadou
k pákové sprchové baterii 
HANSASTELA   *
  4785 9051 chrom    

HANSAVAROX
funkèní jednotka 
s dekoraèní sadou
k pákové sprchové baterii 
HANSASTELA*
  4785 9041 chrom    

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 12
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3120 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA, se 
sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 13
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3130 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA, se 
sprchovou sadou, pro vzdálené 
napouštìní vany ( HANSAFILL)

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 03
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3030 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 04
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3040 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 01
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3010 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA s 
celokovovou tyèí 1100 mm

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 02
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3020 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA, s 
držákem ruèní sprchy

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 11
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3110 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA se 
sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Sprcha  

 Sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové
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 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè*
  0287 9172 chrom    
 0287 9177 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0287 9178 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 rùžice hranatá, 75x75mm, 
rùžice kulatá, Ø 75 mm 
pøiložena navíc, vhodné k 
tìlesu 0285 0100

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0228 9172 chrom    
 0228 9177 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0228 9178 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0628 9105 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0173 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0172 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0173 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0173 chrom    

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4482 0000 chrom    

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sprchovou sadou- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 05
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 06
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, 
se sprchovou sadou

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

  HANSARONDA  

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5526 2203 chrom    
 otoèný výtok, odpadní 
souprava (kov), pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   115 mm

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5534 2203 chrom    
 otoèný výtok, pøipojení tlakové 
hadice G 3/8 
  vyložení:   115 mm

     HANSA |LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chrom    

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0309 2173 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   100 mm

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0309 2273 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   100 mm

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0308 2273 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   100 mm

 Pøíslušenství Vana/sprcha

 Umyvadlo  
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    HANSA |LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chrom    

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0313 1173 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   100 mm

    HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chrom    

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0303 2273 chrom    
 pro misková umyvadla, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   148 mm

HANSARONDA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0301 2173 chrom    
 vytahovací sprcha, odpadní 
souprava (kov), pøipojení 
mìdìné trubièky
  vyložení:   125 mm

HANSARONDA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  0383 2273 chrom    
 vyložení:   182 mm

HANSARONDA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  4488 2103 chrom    
 vyložení:   186 mm

HANSARONDA
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
  0306 3273 chrom    
 pro bidet
  vyložení:   103 mm

    HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chrom    

HANSARONDA
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  0374 2173 chrom    
 vyložení:   163 mm

HANSAVIVA
souprava
  pro vanové baterie
  4417 0210 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1750 mm

HANSARONDA
  páková vanová baterie, 
DN 15*
  0342 2073 chrom    
 stojící na podlaze
  vyložení:   200 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSARONDA
pákové vanové baterii*
  4384 9583 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSARONDA
pákové vanové baterii*
  4384 9573 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  Funkèní jednotka 
s dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSARONDA
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4384 3583 chrom    
 se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  Funkèní jednotka 
s dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSARONDA
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4384 3573 chrom    
 se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSARONDA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)**
  0582 2172 chrom    
 vyložení:   180 mm

HANSARONDA
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 4otvorové 
armatury*
  0340 2073 chrom    
 vyložení:   240 mm

     = Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

 Bidet   Vana/sprcha   Vana/sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Vana  

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO
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HANSARONDA
  Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie
pro všechny 3otvorové 
armatury*
  0341 9073 chrom    
 pro vzdálené napouštìní vany 
( HANSAFILL), bez soupravy pro 
napouštìní vany  HANSAFILL

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 09
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2090 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA se 
sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 10
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2100 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA, se 
sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 11
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2110 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA se 
sadou s nástìnnou tyèí- s 
výtokem do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 12
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2120 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA, se 
sprchovou sadou, s výtokem 
do vany, DN 15

HANSAMATRIX
  sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 13
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2130 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA, se 
sprchovou sadou, pro vzdálené 
napouštìní vany ( HANSAFILL)

HANSARONDA
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  0367 0173 chrom    

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSARONDA
pákové sprchové baterii*
  4386 9583 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSARONDA
pákové sprchové baterii*
  4386 9573 chrom    

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chrom    
 bez regulace množství vody

  Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
      HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chrom    
 bez regulace množství vody

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 03
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2030 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 04
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2040 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 01
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2010 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA s 
celokovovou tyèí 1100 mm

Další termostatické 
armatury pro rùzné série 
najdete v pøehledu na 
stranì 145

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 02
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2020 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA, s 
držákem ruèní sprchy

 Vana/sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové

 Sprcha   Sprcha /  HANSAVAROX  podomítkové

 Sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové
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 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè*
  0287 9172 chrom    
 0287 9177 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0287 9178 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 rùžice hranatá, 75x75mm, 
rùžice kulatá, Ø 75 mm 
pøiložena navíc, vhodné k 
tìlesu 0285 0100

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0228 9172 chrom    
 0228 9177 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 0228 9178 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    

 HANSA
  Sada pro koneènou 
montáž*
  0628 9105 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0173 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0172 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0173 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4482 0000 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0173 chrom    

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou 
tyèí- s hlavovou sprchou 
 HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 07
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT se 
sprchovou sadou- s hlavovou 
sprchou  HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 08
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sprchovou sadou- 
 HANSAVIVA hlavová sprcha

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 05
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT 
se sadou s nástìnnou tyèí

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
- instalaèní balíèek 06
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, 
se sprchovou sadou

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

 Pøíslušenství Vana/sprcha
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podomítkové termostaty 
pro rùzné série

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací 
množství vody
4114 9562  chrom 
bezšroubová rùžice, hranatá 
rùžice, 150x150mm, funkèní 
jednotka s pøepínáním

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací 
množství vody a 
zabezpeèením proti 
zpìtnému toku
4114 3562  chrom 
bezšroubová rùžice, hranatá 
rùžice, 150x150mm, funkèní 
jednotka s pøepínáním

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací 
množství vody
4114 9552  chrom 
bezšroubová rùžice, kulatá 
rùžice, Ø 170 mm, funkèní 
jednotka s pøepínáním

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací 
množství vody a 
zabezpeèením proti 
zpìtnému toku
4114 3552  chrom 
bezšroubová rùžice, kulatá 
rùžice, Ø 170 mm, funkèní 
jednotka s pøepínáním

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací 
množství vody
4113 9562  chrom 
bezšroubová rùžice, hranatá 
rùžice, 150x150mm, funkèní 
jednotka bez pøepínání

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací 
množství vody
4113 9552  chrom 
bezšroubová rùžice, kulatá 
rùžice, Ø 170 mm, funkèní 
jednotka bez pøepínání

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
4112 9573  chrom 
bezšroubová rùžice, hranatá 
rùžice, 150x150mm, funkèní 
jednotka bez pøepínání

 HANSA |LIVING
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
4866 9501  chrom 
bezšroubová rùžice, kulatá 
rùžice, Ø 170 mm, funkèní 
jednotka bez pøepínání

 Sprcha

 Pøíslušenství Vana/sprcha

Bez uzavíracího ventilu (centrální termostat)
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 HANSAMIX  (NOVÉ)

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0109 2283  chrom 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0109 2183  chrom 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0109 2183 00006 chrom 
jako energeticky úsporná 
varianta, odpadní souprava 
(kov), pøipojení mìdìné 
trubièky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0104 2183  chrom 
bez odpadní soupravy, 
zápustný øetízek
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0108 2183  chrom 
bez odpadní soupravy, 
pøipojení mìdìné trubièky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0108 2283  chrom 
bez odpadní soupravy, 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0113 1183  chrom
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0119 2183  chrom 
odpadní souprava (kov), 
otoèný výtok, pøipojení 
mìdìné trubièky
vyložení: 157 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0118 2183  chrom 
bez odpadní soupravy, otoèný 
výtok, pøipojení mìdìné 
trubièky
vyložení: 157 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0111 1183  chrom
bez odpadní soupravy, 
zápustný øetízek, pøipojení 
mìdìné trubièky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0110 2283  chrom 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 127 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
0116 2283  chrom 
bez odpadní soupravy, 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 127 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
0132 1183  chrom
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
vyložení: 127 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
0106 3283  chrom 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 113 mm

HANSAMIX
páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
0174 2183  chrom 
vyložení: 162 mm

Souprava 
HANSAPUREJET
pro vanové baterie
0401 0210  chrom 
HANSAPUREJET Mono, 
sprchová hadice Silverjet® 
1250 mm, chromovaný vzhled

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSAMIX
4184 9083  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSAMIX
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku
4184 3083  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAPUREJET
sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
0456 0220  chrom 
HANSAPUREJET Duo- 
sprchová hadice Silverjet®

1750 mm, chromovaný vzhled

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové sprchové baterii 
HANSAMIX
4185 9083  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
HANSAMIX termostatická 
vanová baterie s 
integrovanou regulací 
prùtoku
4862 9045  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
HANSAMIX termostatická 
vanová baterie s 
integrovanou regulací 
prùtoku a zabezpeèením 
proti zpìtnému toku
4862 3045  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
HANSAMIX termostatická 
sprchová baterie s 
integrovanou regulací 
prùtoku
4861 9045  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou k 
HANSAMIX termostatická 
baterie bez ovládání 
prùtoku vody
4860 9045  chrom 
kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSAMIX
Sada pro koneènou montáž
0860 9175  chrom 
kulatá rùžice, Ø 205 mm, 
vhodné k HANSAVARIO 
termostatu 0804/0805 
DN 20 (G3/4)

     = Nízkotlaká armatura

Umyvadlo

Bidet vana/sprcha 
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  HANSAPRADO  

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0140 2173 chrom    
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0140 2273 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0157 1173 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov)
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0140 2173   00006   chrom    
 jako energeticky úsporná 
varianta, odpadní souprava 
(kov)
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0140 2273   00006   chrom    
 jako energeticky úsporná 
varianta, odpadní souprava 
(kov), pøipojení tlakové hadice 
G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0141 2273 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
zápustný øetízek, pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSASIGNA      

HANSASIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0163 2103 chrom    
 odpadní souprava s táhlem, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   120 mm

HANSASIGNA
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0164 2103 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   120 mm

HANSASIGNA XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0161 2103 chrom    
 odpadní souprava s táhlem, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   120 mm

HANSASIGNA XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0162 2193 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   120 mm

HANSASIGNA
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  0165 3203 chrom    
 odpadní souprava s táhlem, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   122 mm

HANSACARE
  vanový termostat, DN 15 
(G 1/2)
  5810 1201 chrom    
 vyložení:   197 mm

HANSAMEDIJET
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  0416 0170 chrom    
            Ø 100 mm

HANSAMEDIJET FLEX
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  4428 0170 chrom    
            Ø 100 mm

HANSAMEDIJET
  sprchová hadice
  0412 0473 chrom, opletený 
vzhled délka 1250 mm    
 0412 0573 chrom, opletený 
vzhled délka 1600 mm    
 0412 0373 chrom, opletený 
vzhled délka 1750 mm    
 0412 0273 chrom, opletený 
vzhled délka 2000 mm    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSASIGNA  pákové 
vanové baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4010 3003 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSASIGNA  pákové 
vanové baterii*
  4010 9003 chrom    

HANSACARE
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5808 0201 chrom    

HANSAMEDIJET
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  0416 0170 chrom    
            Ø 100 mm

HANSAMEDIJET FLEX
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  4428 0170 chrom    
            Ø 100 mm

HANSAMEDIJET
  sprchová hadice
  0412 0473 chrom, opletený 
vzhled délka 1250 mm    
 0412 0573 chrom, opletený 
vzhled délka 1600 mm    
 0412 0373 chrom, opletený 
vzhled délka 1750 mm    
 0412 0273 chrom, opletený 
vzhled délka 2000 mm    

HANSAJET
  celokovová nástìnná tyè 
nástìnná tyè „900“
  0448 0100 chrom    

HANSAMEDIJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0400 0170 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSASIGNA  pákové 
sprchové baterii*
  4011 9003 chrom    

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSAMEDIJET
  hlavová sprcha s malým 
podílem aerosolu
  4429 0170 chrom    
      Ø 100 mm

 Umyvadlo  

 Umyvadlo   Bidet  

 Vana/sprcha  

 Sprcha  
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HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0142 2173 chrom    
 bez odpadní soupravy
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0142 2273 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSAPRADO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  0143 3273 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   125 mm

HANSAPRADO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro stojánkovou montáž na 
okraj vany
  0151 2273 chrom    
 tlakové hadice 600 mm
  vyložení:   153 mm

HANSAPRADO
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0144 2173 chrom    
 vyložení:   175 mm

HANSAVIVA
souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSAPRADO   *
  4146 9073 chrom    

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSAPRADO
  se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4146 3073 chrom    

HANSAPRADO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0145 0173 chrom    

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové sprchové baterii 
HANSAPRADO*
  4147 9073 chrom    

  HANSAFORM  

HANSAFORM
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4909 2103 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   99 mm

HANSAFORM
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4909 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   99 mm

HANSAFORM
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4905 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   99 mm

HANSAFORM
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  4913 1103 chrom 
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   99 mm

HANSAFORM
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  4906 3203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   106 mm

HANSAFORM
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4974 2103 chrom    
 vyložení:   159 mm

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

 Bidet   Vana/sprcha  

 Sprcha  

 Umyvadlo   Bidet   Vana/sprcha  
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HANSAVIVA
souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSAFORM
pákové vanové baterie*
  4992 9003 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSAFORM
pákové vanové baterie
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4992 3003 chrom    

HANSAFORM
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4967 0103 chrom    

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSAFORM
pákové sprchové baterie*
  4993 9003 chrom    

HANSAFORM
  Sada pro koneènou montáž
páková sprchová baterie*
  4996 7003 chrom    

  HANSADISC  

HANSADISC
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0101 2274 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSADISC
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0107 2274 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSADISC
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0103 1174 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   111 mm

HANSADISC
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  0102 3274 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   112 mm

HANSADISC
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  0178 2174 chrom    
 vyložení:   161 mm

 Souprava 
HANSAPUREJET
  pro vanové baterie
  0401 0210 chrom    
  HANSAPUREJET Mono, 
sprchová hadice Silverjet®

1250 mm, chromovaný vzhled

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSADISC
pákové vanové baterie*
  4186 9074 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSADISC
pákové vanové baterie
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4186 3074 chrom    

HANSADISC
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0168 0174 chrom    

HANSAPUREJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0220 chrom    
  HANSAPUREJET Duo- sprchová 
hadice Silverjet® 1750 mm, 
chromovaný vzhled

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSADISC  pákové 
sprchové baterie*
  4187 9074 chrom    

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

 Sprcha  

 Umyvadlo   Bidet   Vana/sprcha  

 Sprcha  
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  HANSATWIST

HANSATWIST XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0901 2285 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSATWIST XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0901 2283 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0909 2185 chrom    
 tømenová páka, odpadní 
souprava (kov), pøipojení 
mìdìné trubièky
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0909 2183 chrom    
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0909 2285 chrom    
 tømenová páka, odpadní 
souprava (kov), pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0909 2283 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0902 2285 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSATWIST XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0902 2283 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   123 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0905 2285 chrom    
 tømenová páka, bez odpadní 
soupravy, pøipojení tlakové 
hadice G 3/8 
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  0905 2283 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  0903 1185 chrom 
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   123 mm

HANSATWIST XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  0903 1183 chrom 
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   123 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  0913 1185 chrom 
 tømenová páka, odpadní 
souprava (kov)
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  0913 1183 chrom 
 odpadní souprava (kov)
  vyložení:   121 mm

HANSATWIST
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  0906 3285 chrom    
 tømenová páka, odpadní 
souprava (kov), pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   112 mm

HANSATWIST
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  0906 3283 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   112 mm

HANSATWIST
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0974 2185 chrom    
 tømenová páka
  vyložení:   162 mm

HANSATWIST
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0974 2183 chrom    
 vyložení:   162 mm

HANSAVIVA  souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou
  pro  HANSATWIST
vanovou pákovou baterii*
  4984 9085 chrom    
 tømenová páka

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou
  pro  HANSATWIST
vanovou pákovou baterii*
  4984 9083 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou
  pro  HANSATWIST
vanovou pákovou baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4984 3085 chrom    
 tømenová páka

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou
  pro  HANSATWIST
vanovou pákovou baterii
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4984 3083 chrom    

HANSATWIST
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0967 0185 chrom    
 tømenová páka

HANSATWIST
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  0967 0183 chrom    

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

Èísla výrobkù
XXXX XXX5 = tømenová páka
XXXX XXX3 = plná páka

 Umyvadlo  

 Bidet   Vana/sprcha  

 Sprcha  
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HANSATWIST
  Sada pro koneènou montáž
páková sprchová baterie*
  4977 7005 chrom    
 tømenová páka

HANSATWIST
  Sada pro koneènou montáž
páková sprchová baterie*
  4977 7003 chrom    

  HANSAVANTIS  

HANSAVANTIS STYLE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5254 2277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   134 mm

K dodání do 12/2014

HANSAVANTIS STYLE XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5256 2277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   110 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5240 2277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAVANTIS
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5240 2273 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, DN 15
  5237 2277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
bez odpadní soupravy, pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   110 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5242 2277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací 
páka, bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSATWIST
sprchovou pákovou 
baterii*
  4985 9085 chrom    
 tømenová páka

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSATWIST
sprchovou pákovou 
baterii*
  4985 9083 chrom    

HANSAVANTIS
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5242 2273 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

  HANSAVANTIS STYLE XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  5238 1177 chrom     
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), pøipojení 
mìdìné trubièky
  vyložení:   110 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  5246 1177 chrom 
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   102 mm

HANSAVANTIS
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
pro beztlaké ohøívaèe vody
  5246 1173 chrom 
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   102 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
se zvýšeným podstavcem
  5247 2207 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   216 mm

HANSAVANTIS
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
se zvýšeným podstavcem
  5247 2203 chrom    
 pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   216 mm

HANSAVANTIS STYLE
  jednootvorová páková 
baterie pro bidet, DN 15
  5243 3277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   107 mm

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSAVANTIS
  jednootvorová páková 
baterie pro bidet, DN 15
  5243 3273 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   107 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5254   2287 chrome
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   134 mm

K dodání od podzimu 2014

 Umyvadlo  

 Bidet  
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HANSAVANTIS STYLE
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  5244 2177 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka
  vyložení:   159 mm

HANSAVANTIS
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  5244 2173 chrom    
 vyložení:   159 mm

HANSAVANTIS STYLE
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
  5239 2277 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka, 
pro stojánkovou montáž na 
okraj vany
  vyložení:   164 mm

HANSAVIVA
souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové vanové baterii 
HANSAVANTIS STYLE*
  4260 9077 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové vanové baterii 
HANSAVANTIS*
  4260 9073 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové vanové baterii 
HANSAVANTIS STYLE
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4260 3077 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka

HANSAVANTIS STYLE
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  5245 0177 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka

HANSAVANTIS
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  5245 0173 chrom    

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové sprchové baterii
HANSAVANTIS STYLE*
  4261 9077 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k pákové sprchové baterii 
HANSAVANTIS*
  4261 9073 chrom    

HANSAVANTIS STYLE
  Sada pro koneènou montáž
páková sprchová baterie*
  5064 9077 chrom    
 Pin - tyèinková ovládací páka

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

  HANSAPINTO  

HANSAPINTO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4501 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAPINTO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4504 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   99 mm

HANSAPINTO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4502 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAPINTO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4506 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   99 mm

HANSAPINTO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4503 1103 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   102 mm

HANSAPINTO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4534 1103 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   99 mm

 Vana/sprcha  

 Sprcha  

 Umyvadlo  
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HANSAPINTO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  4507 3203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   105 mm

HANSAPINTO
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  4511 2103 chrom    
 vyložení:   159 mm

HANSAVIVA
souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm

HANSAPINTO
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
  4537 2203 chrom    
 vyložení:   164 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSAPINTO
vanová páková baterie*
  4526 9103 chrom    

HANSAPINTO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4512 0103 chrom    

 HANSA
  otoèný výtok
  0494 2100 chrom    
 vyložení:   355 mm

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  k  HANSAPINTO
páková sprchová baterie*
  4527 9103 chrom    

HANSAPINTO
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie*
  5066 9003 chrom    

  HANSAPRIMO  

HANSAPRIMO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4956 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   110 mm

HANSAPRIMO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4940 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   107 mm

HANSAPRIMO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4937 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSAPRIMO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4942 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   107 mm

HANSAPRIMO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4938 1103 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   111 mm

HANSAPRIMO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4957 1103 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   107 mm

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSAPRIMO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  4943 3203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   107 mm

HANSAPRIMO
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4944 2103 chrom    
 vyložení:   155 mm

HANSAVIVA
souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm

HANSAPRIMO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro stojánkovou montáž na 
okraj vany
  4951 2203 chrom    
 pøipojení tlakovými hadicemi 
G 1/2, 600 mm dlouhými
  vyložení:   164 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSAPRIMO
pákové vanové baterie*
  4990 9003 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
  pro  HANSAPRIMO
pákové vanové baterie
se zabezpeèením proti 
zpìtnému toku*
  4990 3003 chrom    

 Bidet   Vana/sprcha   Sprcha  

 Umyvadlo  

 Bidet   Vana/sprcha  
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HANSAPRIMO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4945 0103 chrom    

 HANSA
  otoèný výtok
  0494 2100 chrom    
 vyložení:   355 mm

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
 s dekoraèní sadou
  pro  HANSAPRIMO
pákové sprchové baterie*
  4991 9003 chrom    

HANSAPRIMO
  Sada pro koneènou montáž
páková sprchová baterie
  4999 7003 chrom    

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

  HANSAPOLO  

HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5140 2373 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   90 mm

HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5140 2273 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   90 mm

HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5141 2273 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   90 mm

HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5142 2273 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   90 mm

HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  5153 1173 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   90 mm

HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  5143 3273 chrom    
 Odpadní souprava (kov), 
Pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  Vyložení:   106 mm

HANSAPRIMO
  sprchová souprava
termostat
  4643   0101   0046   chrom    

HANSAPRIMO
  sprchová souprava
termostat
  4643   0001   0046   chrom    

HANSAPRIMO
  sprchová souprava
termostat
  4647   0101   0046   chrom    

HANSAPOLO
  Páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5144 2173 chrom    
 Vyložení:   158 mm

HANSABASICJET  Set
pro vanové baterie
  4468 0110 chrom    
sada nástìnná tyè a sprcha 
 HANSABASICJET 1, 
Sprchová hadice, 1250 mm

HANSAPOLO
  Páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5239 2273 chrom    
 Vyložení:   164 mm

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové vanové baterii 
HANSAPOLO   *
  4060 9073 chrom    

HANSAPOLO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5145 0173 chrom    

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4467 0130 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 3 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSAVAROX
funkèní jednotka s 
dekoraèní sadou
k pákové sprchové baterii 
HANSAPOLO   *
  4061 9073 chrom    

 Sprcha  

 Umyvadlo   Bidet  

Instalaèní balíèky

 Vana/sprcha   Sprcha  
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HANSAPOLO
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie*
  5062 9073 chrom    

  HANSAPICO  

HANSAPICO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4604 2203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAPICO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4606 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAPICO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4634 1103 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe vody, 
odpadní souprava (kov), 
pøipojení mìdìné trubièky
  vyložení:   102 mm

HANSAPICO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
  4605 2203 chrom    
 bez odpadní soupravy, 
zápustný øetízek, pøipojení 
tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAPICO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet
  4607 3203 chrom    
 odpadní souprava (kov), 
pøipojení tlakové hadice G 3/8 
  vyložení:   102 mm

HANSAPICO
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro nástìnnou montáž
  4611 2103 chrom    
 vyložení:   155 mm

 Souprava 
HANSABASICJET
  pro vanové baterie
  4468 0110 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 1, sprchová 
hadice, 1250 mm

HANSAPICO
  páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4637 2203 chrom    
 pro stojánkovou montáž na 
okraj vany
  vyložení:   164 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou
HANSAPICO
vanová páková baterie*
  4626 9103 chrom    

HANSAPICO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  4612 0103 chrom    
 (-) oznaèení teplá-studená

 HANSA
  otoèný výtok
  0494 2100 chrom    
 vyložení:   355 mm

     = Nízkotlaká armatura *plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSAPOLO
  Koupelnový set
  4641   0200   0046   chrom    

HANSAPOLO
  Koupelnový set
  4646   0200   0046   chrom    

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4467 0130 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 3 sprchová 
hadice, 1750 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou
HANSAPICO
páková sprchová baterie*
  4627 9103 chrom    

HANSAPICO
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie*
  5070 9003 chrom    

HANSAPICO
  Koupelnový set
  4640   0000   0046   chrom    
  Koupelnový set
  4644   0000   0046   chrom    

HANSAPICO
  Koupelnový set
  4640   0200   0046   chrom    
  Koupelnový set
  4645   0200   0046   chrom

 Umyvadlo   Bidet   Vana/sprcha  

 Sprcha  

Instalaèní balíèky

Instalaèní balíèky
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Nástìnné termostaty   HANSACUBE  

HANSACUBE
  vanový termostat, 
DN 15 (G 1/2)
  5835 2101 chrom    
 vyložení:   146 mm

HANSACUBE
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5833 0101 chrom    

  HANSATWISTER  

HANSATWISTER
  vanový termostat, 
DN 15 (G 1/2)
  5812 2101 chrom    
 vyložení:   137 mm

HANSATWISTER
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5811 0101 chrom    

  HANSATEMPRA STYLE 

HANSATEMPRA STYLE
  vanový termostat, 
DN 15 (G 1/2)
  5844 2101 chrom    
 vyložení:   159 mm

HANSATEMPRA STYLE
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5841 0101 chrom    

HANSATEMPRA STYLE
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5842 9103 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem

  HANSATEMPRA  

HANSATEMPRA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  0841 0102 chrom    

HANSATEMPRA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  0841 0202 chrom    
 etážky, uzavíratelné

  HANSAPRISMA  

HANSAPRISMA
  vanový termostat, 
DN 15 (G 1/2)
  0847 2101 chrom    
 vyložení:   164 mm

HANSAPRISMA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  0842 0101 chrom    

HANSAPRISMA
  vanový termostat, 
DN 15 (G 1/2)
  5810 2101 chrom    
 vyložení:   182 mm

HANSAPRISMA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5808 0101 chrom    

HANSAPRISMA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5809 9103 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem-  HANSAVIVA 
hlavová sprcha Ø 202 mm

HANSAPRISMA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5809 9113 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem- hlavová sprcha, 
mosaz, ètvercová 
250 x 250 mm

HANSAPRISMA
  renovaèní sada do sprchy
  4808 0131 chrom    
 s  HANSAVIVA sprchovou sadou 
900 mm (4415 0130)

HANSAPRISMA
  renovaèní sada do sprchy
  4808 0121 chrom    
 s  HANSAVIVA sprchovou sadou 
600 mm (4416 0110)

HANSAPRISMA
  renovaèní sada k vanì
  4810 2131 chrom    
 s  HANSAVIVA sprchovou sadou 
900 mm (4415 0130)

HANSAPRISMA
  Renovaèní souprava
renovaèní sada k vanì
  4810 2121 chrom    
 s  HANSAVIVA sprchovou sadou 
600 mm (4416 0110)

  HANSAFIT (NOVÉ)

HANSAFIT
sprchová termostatická 
baterie , DN 15 (G 1/2)
6514 0101  chrom 

HANSAFIT
vanový termostat, DN 15 
(G 1/2)
6513 2101  chrom 
vyložení: 127 mm
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  HANSAMICRA  

HANSAMICRA
  vanový termostat, 
DN 15 (G 1/2)
  5816 2101 chrom    
 vyložení:   159 mm

HANSAMICRA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5815 0101 chrom    

HANSAMICRA
  renovaèní sada do sprchy
  4815 0191 chrom    
 nástìnná tyè  HANSABASICJET 
"900"- sada nástìnná tyè a 
sprcha  HANSABASICJET 2
(4467 0120)

HANSAMICRA
  renovaèní sada k vanì
  4816 2191 chrom    
 nástìnná tyè  HANSABASICJET 
"900"- sada nástìnná tyè a 
sprcha  HANSABASICJET 2
(4467 0120)

  HANSAUNITA  

HANSAUNITA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5813 0101 chrom    

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSAUNITA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5814 9103 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem

HANSAUNITA
  renovaèní sada do sprchy
  4813 0131 chrom    
 s  HANSAVIVA sprchovou sadou 
900 mm (4415 0130)

HANSAUNITA
  renovaèní sada do sprchy
  4813 0121 chrom    
 s  HANSAVIVA sprchovou sadou 
600 mm (4416 0110)

 HANSAMINIMAT 
bezpeènostní termostat - pøedsmìšovací

 HANSAMINIMAT
pojistný termostatický 
pøedsmìšovaè
pro montáž na rohový 
ventil
pro výtokové ventily nebo 
smìšovací armatury
  6341 0000 chrom    

 HANSAMINIMAT
pojistný termostatický 
pøedsmìšovaè
pro montáž na rohový 
ventil
pro výtokové ventily nebo 
smìšovací armatury
  6341 0100 chrom    
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 HANSA sprchové systémy  

HANSASMARTSHOWER
  multifunkèní wellness 
sprchový systém, DN 15
  5860 0100 sklo, zrcadlové    
 pro pøipojení ke všem nástìnným 
èi podomítkovým armaturám

HANSASMARTSHOWER
  multifunkèní wellness 
sprchový systém, DN 15
  5861 0900 sklo, zrcadlové    
 s termostatem  HANSACUBE

HANSASMARTSHOWER
  multifunkèní wellness 
sprchový systém, DN 15
  5858 0100 sklo, granitovì šedé    
 pro pøipojení ke všem nástìnným 
èi podomítkovým armaturám

HANSASMARTSHOWER
  multifunkèní wellness 
sprchový systém, DN 15
  5859 0900 sklo, granitovì šedé    
 s termostatem  HANSACUBE

     HANSA |LIVING
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  5267 0203 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnným armaturám 

     HANSA |LIVING
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  5267 0213 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnným armaturám 

HANSALOFT
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5771 9173 chrom    
 pro pøímé pøipojení 
sprchovacího systému 
è. 5167 0200, 5267 0203, 
5267 0213

HANSADESIGNO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
  5186 9173 chrom    
 pro pøímé pøipojení 
sprchovacího systému 
è. 5167 0200, 5267 0203, 
5267 0213

HANSAVIVA
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  4418 0200 chrom    
 pro pøipojení ke všem 
nástìnným èi podomítkovým 
armaturám

HANSAVIVA
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  4419 0200 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnnému pøípojnému 
oblouku

HANSATEMPRA STYLE
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5842 9103 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem

HANSAPRISMA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5809 9103 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem-  HANSAVIVA 
hlavová sprcha Ø 202 mm

HANSAPRISMA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5809 9113 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem- hlavová sprcha, 
mosaz, ètvercová 
250 x 250 mm

HANSAUNITA
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
  5814 9103 chrom    
 s pøímo pøipojeným sprchovým 
systémem

HANSAFORSENSES
sprchová termostatická 
baterie , DN 15 (G 1/2)
6465 0200 82 chrom / bílá 
s pøímo pøipojeným 
sprchovým systémem

HANSASMARTSHOWER

   HANSA |LIVING 

HANSAVIVA   HANSATEMPRA STYLE HANSAPRISMA HANSAUNITA

HANSAFORSENSES (NOVÉ)
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HANSACLEAR Tri
  ruèní sprcha, DN 15
  0433 0300 chrom, 
transparentní    

HANSACLEAR Duo
  ruèní sprcha, DN 15
  0432 0300 chrom, 
transparentní    

HANSACLEAR Mono
  ruèní sprcha, DN 15
  0431 0300 chrom, 
transparentní    

HANSACLEAR
  hlavová sprcha 
  5196 0300 chrom, 
transparentní    
 3 hlavice, transparentní, 
akrylové sklo, Ø 280 mm
  vyložení:   400 mm

HANSACLEAR
  hlavová sprcha 
  5197 0300 chrom, 
transparentní    
 3 hlavice, transparentní, 
akrylové sklo, Ø 280 mm

HANSACLEAR
  nástìnná tyè "900"
  0455 0300   78   chrom, 
transparentní    

HANSACLEAR
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0330   78   chrom, 
transparentní    
  HANSACLEAR Tri- sprchová 
hadice Silverjet® 1750 mm, 
chromovaný vzhled

HANSACLEAR
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0320   78   chrom, 
transparentní    
  HANSACLEAR Duo- sprchová 
hadice Silverjet® 1750 mm, 
chromovaný vzhled

 Souprava  HANSACLEAR
  pro vanové baterie
  0401 0320 chrom, 
transparentní    
  HANSACLEAR Duo, sprchová 
hadice Silverjet® 1250 mm, 
chromovaný vzhled

HANSACLEAR
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  0442 0200 chrom    

HANSACLEAR
  nástìnný držák sprchy
  0444 0200 chrom    

HANSACLEAR
  souprava pro rohovou 
montáž pro nástìnnou tyè
  0453 0200 chrom    

HANSAFIT
ruèní sprcha, 3 polohová
6532 0100  chrom 

HANSAFIT
sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
6536 0120  chrom 
ruèní sprcha, 3 polohová- 
sprchová hadice, 1500 mm

HANSAFIT
sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
s držákem
6536 0320  chrom 
ruèní sprcha, 3 polohová- 
sprchová hadice, 1500 mm

 Silverjet®   sprchová hadice
  5412   0400      chrom,
délka 1250 mm    
 5412   0500      chrom,
délka 1600 mm    
 5412   0300      chrom,
délka 1750 mm    
 5412   0200      chrom,
délka 2000 mm    

HANSACLEAR  Ruèní sprcha   Hlavová sprcha   Sprchová souprava Sprchový program

 Sprchový set   Nástìnný pøípojný oblouk   Držák sprchy   Pøíslušenství  

HANSAFIT (NOVÉ) Sprcha Sprchová hadice  
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HANSAPUREJET  Duo
  ruèní sprcha, DN 15
  0432 0200 chrom    

HANSAPUREJET  Mono
  ruèní sprcha, DN 15
  0431 0200 chrom    

HANSAPUREJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0220 chrom    
  HANSAPUREJET Duo- sprchová 
hadice Silverjet® 1750 mm, 
chromovaný vzhled

HANSAPUREJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0456 0210 chrom    
  HANSAPUREJET Mono- 
sprchová hadice Silverjet®

1750 mm, chromovaný vzhled

 Souprava 
HANSAPUREJET
  pro vanové baterie
  0401 0210 chrom    
  HANSAPUREJET Mono, 
sprchová hadice Silverjet®

1250 mm, chromovaný vzhled

HANSAPUREJET
  nástìnná tyè "900"
  0455 0200 chrom    

HANSAPUREJET
  nástìnná tyè "600"
  0438 0200 chrom    

HANSAVIVA
  ruèní sprcha, 1-polohová
  4431 0100 chrom    
 Ø 100 mm

HANSAVIVA
  ruèní sprcha, 3 polohová
  4433 0100 chrom    
 Ø 100 mm

HANSAVIVA
  ruèní sprcha, 3 polohová
  4434 0100 chrom    
 Ø 130 mm

HANSAVIVA FLEX
  ruèní sprcha, 1-polohová
  4428 0100 chrom    
      Ø 100 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4426 0300 chrom    
 Hlavová sprcha, mosaz 
Ø 300 mm
  vyložení:   350 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4426 0100 chrom    
 Hlavová sprcha, mosaz 
Ø 202 mm
  vyložení:   350 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4427 0300 chrom    
 Hlavová sprcha, mosaz 
Ø 300 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4427 0100 chrom    
 Hlavová sprcha, mosaz 
Ø 202 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0240 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 200 x 200 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0240 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 200 x 200 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4426 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   350 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4426 0240 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 200 x 200 mm
  vyložení:   350 mm

HANSAPUREJET  Ruèní sprcha   Sprchová souprava  Sprchový set   Sprchová souprava 

HANSAVIVA  Ruèní sprcha    HANSAVIVA FLEX   Hlavová sprcha  

K dodání do 12/2014



161

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4427 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  4427 0240 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 200 x 200 mm

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4415 0130 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

HANSAVIVA
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4416 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm sprchová hadice, 
1750 mm

HANSAVIVA  souprava
  pro vanové baterie
  4417 0110 chrom    
  HANSAVIVA ruèní sprcha, 
100 mm, sprchová hadice, 
1250 mm
       4417 0210 chrom    
sprchová hadice, 1750 mm

HANSAVIVA
  sprchová hadice
  4412 0400 chrom, 
délka 1250 mm    
 4412 0300 chrom, 
délka 1750 mm    
 4412 0200 chrom, 
délka 2000 mm    

HANSAVIVA
  nástìnná tyè "900"
  4413 0100 chrom    

HANSAVIVA
  nástìnná tyè "600"
  4414 0100 chrom    

HANSAVIVA
  souprava pro rohovou 
montáž
  4423 0100 chrom    

HANSAVIVA
  nástìnný držák sprchy
  4424 0100 chrom    

HANSAVIVA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  4425 0100 chrom    

HANSAVIVA
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  4418 0200 chrom    
 pro pøipojení ke všem 
nástìnným èi podomítkovým 
armaturám

HANSAVIVA
sprchový systém
  sprchová tyè vedoucí vodu, 
DN 15 (G 1/2)
  4419 0200 chrom    
 pro pøímé pøipojení k 
nástìnnému pøípojnému 
oblouku

 Sprchová souprava  Sprchový set   Sprchová hadice  

 Sprchová souprava  Pøíslušenství  

HANSAVIVA
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HANSAMEDIJET
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  0416 0170 chrom    
      Ø 100 mm

HANSAMEDIJET FLEX
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  4428 0170 chrom    
Ø 100 mm

HANSAMEDIJET
  hlavová sprcha s malým 
podílem aerosolu
  4429 0170 chrom    
      Ø 100 mm

HANSAJET
  ramínko sprchy, DN 15
  0411 0200 chrom    
 vyložení:   200 mm

HANSAJET
  ramínko sprchy, DN 15
  5199 0200 chrom    
 vyložení:   165 mm
 5199 0100 chrom    
 vyložení:   178 mm

HANSAMEDIJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0400 0170 chrom    

HANSAMEDIJET
  sprchová hadice
  0412 0473 chrom, opletený 
vzhled délka 1250 mm    
 0412 0573 chrom, opletený 
vzhled délka 1600 mm    
 0412 0373 chrom, opletený 
vzhled délka 1750 mm    
 0412 0273 chrom, opletený 
vzhled délka 2000 mm    

HANSAJET
  celokovová nástìnná tyè 
nástìnná tyè "900"
  0448 0100 chrom    

HANSABASICJET  3
  ruèní sprcha, DN 15
  4463 0100 chrom    

HANSABASICJET  2
  ruèní sprcha, DN 15
  4462 0100 chrom    

HANSABASICJET  1
  ruèní sprcha, DN 15
  4461 0100 chrom    

HANSABASICJET  3
  hlavová sprcha, DN 15
  4466 0100 chrom    

HANSABASICJET  2
  hlavová sprcha, DN 15
  4465 0100 chrom    

HANSABASICJET  1
  hlavová sprcha, DN 15
  4464 0100 chrom    

HANSAJET
  ramínko sprchy, DN 15
  0411 0200 chrom    
 vyložení:   200 mm

HANSAJET
  ramínko sprchy, DN 15
  5199 0200 chrom    
 vyložení:   165 mm
 5199 0100 chrom    
 vyložení:   178 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4467 0130 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 3 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4467 0120 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 2 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  4467 0110 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 1 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4478 0130 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 3 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4478 0120 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 2 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSAMEDIJET  Ruèní sprcha   Hlavová sprcha   Sprchová souprava  Sprchová hadice  

 Sprchová souprava HANSABASICJET  Ruèní sprcha   Hlavová sprcha  

 Sprchová souprava  Sprchové ramínko  
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HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4478 0110 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 1 sprchová 
hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4478 0230 chrom    
 ruèní sprcha  HANSABASICJET 
3 sprchová hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4478 0220 chrom    
 ruèní sprcha  HANSABASICJET 
2 sprchová hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  sada s nástìnnou tyèí 
600 mm
  4478 0210 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 1 sprchová 
hadice, 1750 mm

 Souprava 
HANSABASICJET
  pro vanové baterie
  4468 0280 chrom    
 ruèní sprcha  HANSABASICJET 
3, sprchová hadice, 1250 mm

 Souprava 
HANSABASICJET
  pro vanové baterie
  4468 0120 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 2, sprchová 
hadice, 1250 mm

 Souprava 
HANSABASICJET
  pro vanové baterie
  4468 0110 chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 1, 
sprchová hadice, 1250 mm
  4468 0110   0063   chrom    
 s ruèní sprchou 
 HANSABASICJET 1, 
sprchová hadice, 1750 mm

 Souprava 
HANSABASICJET
  4468 0100 chrom    
 sprchová hadice, 1600 mm
4468 0200 chrom    
 sprchová hadice, 1250 mm

HANSABASICJET
  nástìnná tyè "900"
  4470 0200 chrom    
 sprchová hadice, 1750 mm

HANSABASICJET
  nástìnná tyè "600"
  4471 0200 chrom    
 sprchová hadice, 1750 mm

HANSADESIGNO
  ruèní sprcha, DN 15
  5117 0200 chrom    

HANSATRIJET  S
  ruèní sprcha, DN 15
  0433 0100 chrom    
 0433 0100   82   bílá    

HANSADUOJET  S
  ruèní sprcha, DN 15
  0432 0100 chrom    

HANSAMONOJET
  ruèní sprcha, DN 15
  0431 0100 chrom    

HANSAMEDIJET
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  0416 0170 chrom    
            Ø 100 mm

HANSAMEDIJET  FLEX
  ruèní sprcha témìø bez 
aerosolu, DN 15
  4428 0170 chrom    
            Ø 100 mm

Sprchový program 
pro všechny série

 Sprchový set  

 Sprchová hadice   Sprchová souprava 

 Ruèní sprcha  (pro všechny série)
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HANSAFITAIR
  ruèní sprcha šetøící vodu, 
DN 15
  0417 0100 chrom    

HANSASTILO
  ruèní sprcha
  5439 0100 chrom    

 Souprava  HANSAJET
  pro vanové baterie
  0401 0430 chrom    

 HANSA
  hygienický sprchový set, 
DN 15
  0197 0200 chrom    

HANSAMATRIX
  sprchová souprava*
  4443 0100 chrom    

HANSAMATRIX
  souprava s nástìnnou tyèí 
1100 mm*
  4442 0100 chrom    

 HANSA
  souprava s nástìnnou tyèí 
1100 mm
  4441 0190 chrom    
 ruèní sprcha  HANSADESIGNO 
Silverjet® - sprchová hadice 
1600 mm, vzhled chromu

HANSAJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0458 0140 chrom    
 ruèní sprcha  HANSATRIJET S 
 HANSAJET sprchová hadice, 
1600 mm

HANSAPREMIO
  souprava pro rohovou 
montáž pro nástìnnou tyè
  0452 0100 chrom    

HANSAMEDIJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0400 0190 chrom    

HANSAMEDIJET
  sada s nástìnnou tyèí 
900 mm
  0400 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0173 chrom    

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

HANSAJET
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  0446 0100 chrom    

HANSAJET
  nástìnný držák sprchy
  0443 0100 chrom    
 0443 0100   82   bílá    

HANSAJET
  držák sprchy
  0415 0100 chrom    

 sprchová hadice Silverjet®

  5412 0400 chrom, 
délka 1250 mm    
 5412 0500 chrom, 
délka 1600 mm    
 5412 0300 chrom, 
délka 1750 mm    
 5412 0200 chrom, 
délka 2000 mm    

HANSAJET
  sprchová hadice
  0412 0400 chrom, opletený 
vzhled
 0412 0400   82   bílá    
 délka 1250 mm
       0412 0500 chrom, Opletený 
vzhled
 Délka 1600 mm
       0412 0200 chrom, Opletený 
vzhled
 Délka 2000 mm

HANSAMEDIJET
  sprchová hadice
  0412 0473 chrom, opletený 
vzhled délka 1250 mm    
 0412 0573 chrom, opletený 
vzhled délka 1600 mm    
 0412 0373 chrom, opletený 
vzhled délka 1750 mm    
 0412 0273 chrom, opletený 
vzhled délka 2000 mm    

 Sprchový set   Sprchová souprava 

 Držák sprchy  

 Sprchová hadice  
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 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
Sprchová tyè "1100"
  4441 0100 chrom    

 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
nástìnná tyè "600"
  4440 0100 chrom    

HANSAPREMIO
  nástìnná tyè "900"
  0457 0100 chrom    

HANSAJET
  celokovová nástìnná tyè 
nástìnná tyè "900"
  0448 0100 chrom    

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0100 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0100 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm

HANSATRIJET  S
  hlavová sprcha, DN 15
  0435 0100 chrom    

HANSAJET
  sportovní hlavová sprcha, 
DN 15
  0486 0100 chrom    
 vyložení:   125 mm

HANSAJET
  pøívalová sprcha, DN 15
  0440 0100 chrom    
 šíøka: 95 mm
  vyložení:   125 mm

HANSAJET
  pøívalová sprcha, DN 20
  0439 0100 chrom    
 šíøka: 150 mm
  vyložení:   165 mm

HANSADUOJET S
  boèní sprcha, DN 15
  0436 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0172 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
s integrovaným uzavíráním
  5157 0173 chrom    
 použitelné rovnìž jako rohový 
ventil

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0173 chrom    

HANSAJET
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  0446 0100 chrom    

HANSAJET
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  0442 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5252 0100 chrom    

 Sprchová souprava  Hlavové a boèní sprchy  (pro všechny série)

 Nástìnný pøípojný oblouk  (pro všechny série)
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 HANSA
  Vyprazdòovací ventil 
hadice, DN 15
  0405 0100 chrom    

 HANSA
  sprchová hadice - 
rychlospojka, DN 15
  0405 0200 chrom    

HANSACLEAR
  souprava pro rohovou 
montáž pro nástìnnou tyè
  0453 0200 chrom    

HANSAPREMIO
  souprava pro rohovou 
montáž pro nástìnnou tyè
  0452 0100 chrom    

HANSAVIVA
  souprava pro rohovou 
montáž
  4423 0100 chrom    

 HANSA výtoky do vany  

HANSALOFT
  výtok do vany, DN 15**
  5765 2100 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX
  vyložení:   193 mm

HANSADESIGNO
  výtok do vany, DN 15
  5116 2170 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX
  vyložení:   180 mm

HANSALIGNA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)**
  0682 2102 chrom    
 vyložení:   180 mm

HANSASTELA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)**
  5782 2100 chrom    
 vyložení:   160 mm

HANSARONDA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)**
  0582 2172 chrom    
 vyložení:   180 mm

 HANSA
  nástìnný výtok 
do vany/umyvadla, DN 15
  5116 2100 chrom    
 vyložení:   200 mm

 HANSA
  výtok do vany, DN 15
  5250 2100 chrom    
 vyložení:   170 mm

 HANSA 
výtok do vany, DN 20   
  0598 2100   0050   chrom    
 vyložení:   160 mm

 HANSA 
výtok do vany, DN 20   
  0599 2100   0050   chrom    
 vyložení:   250 mm

 Stojánkové pøipojení 
HANSA, G1/2 x G 3/4  
  0528 0100 chrom    

Pøíslušenství

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171
**kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

 Stojánkové pøipojení 
HANSA, G1/2 x G 3/4
  0528   0100   0038   chrom    

 napouštìcí a vypouštìcí 
souprava  HANSAFILL
  podomítková sada 
  0516 0100       

 napouštìcí a vypouštìcí 
souprava  HANSAFILL
  podomítková sada 
  0517 0100 chrom    

 pøipojovací hadice 
HANSAFILL   
  0518 0100       

 Sada pro koneènou montáž 
HANSAFILL
  0519 9000 chrom    

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí*
  4482 0000 chrom    

 Pøíslušenství  

HANSALOFT   HANSADESIGNO   HANSALIGNA   HANSASTELA   HANSARONDA Ostatní  

Ostatní

HANSAFILL  Pøíslušenství  
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 HANSAFIT (NOVÉ)

 HANSACONCERTO (NOVÉ)

 HANSALANO (NOVÉ)

HANSAFIT
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6541 2210  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
vyložení: 85 mm

HANSAFIT
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
6504 2203  chrom 
bez odpadní soupravy, 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 98 mm

HANSAFIT
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
6509 2203  chrom 
push-odpadní souprava, 
pøipojení pomocí tlakových 
hadic
vyložení: 98 mm

HANSAFIT  Bidetta
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15
6507 2203  chrom 
s ruèní sprchou , push-
odpadní souprava, pøipojení 
pomocí tlakových hadic
vyložení: 98 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
6441 2001  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy
vyložení: 96 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6441 2210  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy
vyložení: 96 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6444 2210  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy
vyložení: 170 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
6443 2001  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy
vyložení: 112 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6443 2210  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy
vyložení: 112 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
temperovací armatura
pro nástìnnou montáž
6445 2201  chrom 
vyložení: 290 mm

HANSACONCERTO
sí ový zdroj do zásuvky
6449 0100

HANSACONCERTO
podomítkový sí ový zdroj
6499 0100

HANSA
uzavíratelná odpadní 
souprava, G 1 1/4
5991 3988  chrom 

HANSALANO
elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6491 2210  chrom 
øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
vyložení: 115 mm

Umyvadlo Umyvadlo/Bidet

Umyvadlo

Umyvadlo
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  HANSAPUBLIC 
electronic   

HANSAPUBLIC E
  Umyvadlová elektronická 
termostatická baterie, 
DN 15
pro nástìnnou montáž
  5272 2200 chrom    
   vyložení:   204 mm

HANSAPUBLIC E
  Umyvadlová elektronická 
termostatická baterie, 
DN 15
pro nástìnnou montáž
  5273 2200 chrom    
 vyložení: 264 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
pøipojení pro studenou 
nebo smíšenou vodu*
  4180 2100 chrom    
 vyložení:   120 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
pøipojení pro studenou 
nebo smíšenou vodu*
  4180 2110 chrom    
 vyložení:   170 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
pøipojení pro studenou 
nebo smíšenou vodu*
  4180 2120 chrom    
 vyložení:   220 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX  s 
dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
s teplotním smìšováním*
  4181 2101 chrom    
 vyložení:   120 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
s teplotním smìšováním*
  4181 2111 chrom    
 vyložení:   170 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
s teplotním smìšováním*
  4181 2121 chrom    
 vyložení:   220 mm

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro podomítkovou 
instalaci*
  4190 9001 chrom    

 Funkèní jednotka 
HANSAVAROX
s dekoraèní sadou pro 
HANSAPUBLIC  E
  sprchová termostatická 
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro podomítkovou 
instalaci*
  4191 9001 chrom    
 samoèinnì uzavírající 
armatura, DN 15

 podomítkový sí ový zdroj  
  5828 0100       

 sí ový zdroj do pojistkové 
skøínì
  5830 0100       

HANSACOBRA
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  0940 2100 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojovací hadice
  vyložení:   122 mm

HANSACOBRA
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  0941 2100 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
  vyložení:   122 mm

HANSACOBRA
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  0942 1100 chrom 
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pro beztlaké ohøívaèe 
vody
  vyložení:   122 mm

HANSACOBRA
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  0943 1100 chrom 
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pro beztlaké ohøívaèe 
vody
  vyložení:   122 mm

HANSACOBRA
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  0940 2110 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojovací hadice
  vyložení:   122 mm

HANSACOBRA
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  0941 2110 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
  vyložení:   122 mm

  HANSACOBRA 
electronic 

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171      = Nízkotlaká armatura

HANSACOBRA
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
sí ový provoz*
  5180 2001   96   èelní deska 
a výtok z
kartáèované ušlechtilé oceli    
 vyložení:   170 mm

HANSACOBRA
  umyvadlová elektronická 
baterie pro instalaci do zdi, 
DN 15 (G 1/2)
sí ový provoz*
  5180 2101   96   èelní deska 
a výtok z
kartáèované ušlechtilé oceli    
 vyložení:   220 mm

HANSACOBRA
  pisoárová armatura 
nástìnná, DN 15 
bateriový provoz
  0944 0110 chrom    

 Sada pro koneènou montáž 
pisoárových armatur, 
DN 15, sí ový provoz  *
  0946 9100 chrom    
 0946 9100   96   ušlechtilá ocel    

 Umyvadlová/kuchyòská nástìnná armatura  

 Sprcha  

 Umyvadlo  

 WC  



169     = Nízkotlaká armatura

HANSADESIGNO E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  5179 2200 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava s 
táhlem, pøipojovací hadice
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  5174 2200 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojení pro 
studenou nebo smíšenou vodu, 
bez otvoru pro táhlo
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5179 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava s 
táhlem, pøipojovací hadice
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5177 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez otvoru pro táhlo, 
pøipojovací hadice
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5174 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojení pro 
studenou nebo smíšenou vodu, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO S
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
SOLAR se záložní baterií
  5179 2220 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava s 
táhlem, pøipojovací hadice
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO S
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
SOLAR se záložní baterií
  5174 2220 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojení pro 
studenou nebo smíšenou vodu, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO-T
samoèinnì uzavírající 
armatura, DN 15, bateriový 
provoz  
  5176 2211 chrom    
 elektronicky øízená armatura 
pro umyvadlo
s tlaèítkem start/stop, bez 
odpadní soupravy, pøipojovací 
hadice
  vyložení:   110 mm

HANSADESIGNO-T 
samoèinnì uzavírající 
armatura, DN 15, bateriový 
provoz  
  5175 2211 chrom    
 elektronicky øízená armatura 
pro umyvadlo
s tlaèítkem start/stop, pøipojení 
pro studenou nebo smíšenou 
vodu, bez odpadní soupravy
  vyložení:   110 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  5079 2200 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava s 
táhlem, pøipojovací hadice
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  5077 2200 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  5074 2200 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojení pro 
studenou nebo smíšenou vodu, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
sí ový provoz
  5080 1100 chrom 
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5079 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava s 
táhlem, pøipojovací hadice
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5077 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
  vyložení:   111 mm

  HANSAMIX electronic 

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5074 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojení pro 
studenou nebo smíšenou vodu, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5081 1100 chrom 
 pro beztlaké ohøívaèe 
vody, øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava 
s táhlem
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-S
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
SOLAR se záložní baterií
  5079 2220 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), odpadní souprava 
s táhlem
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-S
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
SOLAR se záložní baterií
  5077 2220 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), bez odpadní 
soupravy, pøipojovací hadice
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-T
  samoèinnì uzavírající 
armatura, DN 15
bateriový provoz
  5076 2211 chrom    
 elektronicky øízená armatura 
pro umyvadlo
s tlaèítkem start/stop, bez 
odpadní soupravy, TIPTRONIK
  vyložení:   111 mm

HANSAMIX-T
  samoèinnì uzavírající 
armatura, DN 15
bateriový provoz
  5075 2211 chrom    
 elektronicky øízená armatura 
pro umyvadlo
s tlaèítkem start/stop, pøipojení 
pro studenou nebo smíšenou 
vodu, bez odpadní soupravy
  vyložení:   111 mm

 Umyvadlo  
  HANSADESIGNO 
electronic 

 Umyvadlo  
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 HANSA 
teplovzdušní sušiè rukou
pro nástìnnou montáž   
  0505 0900   82   bílá    

 Dávkovaè mýdla HANSA 
pro nástìnnou montáž, 
bateriový provoz  
  0506 0900   82   bílá    

  HANSAPRIMA E 

HANSAPRIMA E
  elektronická baterie pro 
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
  5274 2210 chrom    
 øízená bezdotykovì 
elektronicky (infraèervený 
paprsek), pøipojení pro 
studenou nebo smíšenou vodu, 
bez odpadní soupravy
  vyložení:   134 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171      = Nízkotlaká armatura

HANSAPUBLIC
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5793 2171 chrom    
 výtok, Ø 19 mm, 
zkrátitelná délka
  vyložení:   225 mm

HANSAPUBLIC
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5794 2171 chrom    
 výtok, Ø 26 mm, 
zkrátitelná délka
  vyložení:   225 mm

HANSAPUBLIC
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5795 2171 chrom    
 výtok, Ø 19 mm, 
zkrátitelná délka
  vyložení:   300 mm

HANSAPUBLIC
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15*
  5796 2171 chrom    
 výtok, Ø 26 mm, 
zkrátitelná délka
  vyložení:   300 mm

HANSANOVA STYLE
  umyvadlový stojánkový 
ventil, DN 15
  5093 8101 chrom    
 5093 8101   82   bílá    
 5093 8101   84   èerná    
 5093 8101   96   ušlechtilá ocel    
 vyložení:   94 mm

HANSANOVA STYLE
  umyvadlový stojánkový 
ventil, DN 15
  5091 8101 chrom    
 vyložení:   131 mm

HANSANOVA STYLE 
sada   umyvadlový 
stojánkový ventil, DN 15
  5093 8191 chrom    
 s  HANSAMINIMAT 
termostatem
  vyložení:   94 mm

HANSANOVA STYLE 
sada   umyvadlový 
stojánkový ventil, DN 15
  5091 8191 chrom    
 s  HANSAMINIMAT 
termostatem
  vyložení:   131 mm

HANSANOVA STYLE
  umyvadlový nástìnný 
ventil, DN 15
  5086 8101 chrom    
 vyložení:   107 mm

HANSANOVA STYLE
  umyvadlový nástìnný 
ventil, DN 15
  5096 8101 chrom    
 vyložení:   186 mm

HANSANOVA
  umyvadlový stojánkový 
ventil, DN 15
  0093 8101 chrom    
 vyložení:   93 mm

HANSANOVA
  umyvadlový stojánkový 
ventil, DN 15
  0091 8101 chrom    
 vyložení:   127 mm

HANSANOVA
  umyvadlový nástìnný 
ventil, DN 15
  0086 8101 chrom    
 vyložení:   106 mm

HANSANOVA
  umyvadlový nástìnný 
ventil, DN 15
  0096 8101 chrom    
 vyložení:   186 mm

HANSAPOLO  Public
  umyvadlový samouzavírací 
ventil DN 15
  5147 2211 chrom    
 vyložení:   90 mm

 Pøíslušenství  

 Umyvadlová/kuchyòská nástìnná armatura   Umyvadlový stojánkový ventil  

Umyvadlová nástìnná armatura Umyvadlový stojánkový ventil

Umyvadlová nástìnná armatura

  HANSAPUBLIC  

  HANSAPOLO Public  Samoèinnì uzavírající armatura
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Vhodné k: 
HANSA|LIVING:

  HANSALOFT
 HANSADESIGNO
 HANSALIGNA
 HANSASTELA
 HANSARONDA

Doporuèeno pro:
HANSA|EDITION

  HANSAMATRIX 
Instalaèní systém 

Podomítkové dí ly 
pro armatury HANSA

  HANSAMATRIX jednotlivé komponenty 

HANSALOFT
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15
  5757 2103 chrom    
 vyložení:   197 mm

HANSADESIGNO
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15
  5109 2173 chrom    
 5109 2177 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, èerná    
 5109 2178 páka chrom, 
se sklenìnou vložkou, bílá    
 vyložení:   200 mm

HANSALIGNA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15
  4489 2103 chrom    
 vyložení:   190 mm

HANSASTELA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15
  4490 2103 chrom    
 vyložení:   166 mm

HANSARONDA
  Sada pro koneènou montáž
umyvadlová páková 
nástìnná baterie, DN 15
  4488 2103 chrom    
 vyložení:   186 mm

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
páková baterie
  4400 0000       
 výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové baterie 
  5764 9503 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT, 
s 2 cestným ventilem

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové baterie 
  4451 9503 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO, 
s 2 cestným ventilem

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové baterie 
  4455 9503 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA, 
s 2 cestným ventilem

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové baterie 
  4457 9503 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA, 
s 2 cestným ventilem

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové baterie 
  4459 9503 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA, 
s 2 cestným ventilem

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
páková baterie
  4401 0000       
 s 2 cestným ventilem

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž
termostatická baterie
  4452 9503 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, 
pro 1 nástìnný vývod / s 
uzavíracím ventilem

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
termostatická baterie
  4402 0000       
 s uzavíracím ventilem, s 
ochranou proti opaøení

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž
termostatická baterie
  4453 9503 chrom    
 vhodné k  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, HANSALOFT, s 
2-cestným ventilem / 
s uzavíracím ventilem

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
termostatická baterie
  4403 0000       
 s 2 cestným ventilem, 
s ochranou proti opaøení

 HANSA
  Sada pro koneènou montáž
pøerušovaè potrubí 
  4481 0000 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX

 HANSA
  pøerušovaè potrubí 
podomítkové tìleso, DN 15
  4480 0000       
 vhodné k 4481 a 4482

HANSALOFT
  výtok do vany, DN 15
  5765 2100 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX
  vyložení:   193 mm

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvláš . Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

 Umyvadlo /  HANSAMATRIX  podomítkové

 Vana/sprcha  HANSAMATRIX  podomítkové
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HANSADESIGNO
  výtok do vany, DN 15
  5116 2170 chrom    
 také ke kombinaci s 
 HANSAMATRIX
  vyložení:   180 mm

HANSALIGNA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)
  0682 2102 chrom    
 vyložení:   180 mm

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvláš . Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

HANSASTELA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)
  5782 2100 chrom    
 vyložení:   160 mm

HANSARONDA
  Výtok do vany, 
DN 15 (G 1/2)
  0582 2172 chrom    
 vyložení:   180 mm

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie 
  5763 9503 chrom    
 vhodné k  HANSALOFT, 
výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie 
  4450 9503 chrom    
 hodící se k  HANSADESIGNO, 
výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie 
  4454 9503 chrom    
 vhodné k  HANSALIGNA, 
výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie 
  4456 9503 chrom    
 vhodné k  HANSASTELA, 
výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  Sada pro koneènou montáž 
pákové sprchové baterie 
  4458 9503 chrom    
 vhodné k  HANSARONDA, 
výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
páková baterie
  4400 0000       
 výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  souprava s nástìnnou tyèí 
1100 mm
  4442 0100 chrom    

HANSAMATRIX
  sprchová souprava
  4443 0100 chrom    

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0240 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 200 x 200 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0340 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 250 x 250 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0418 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm
  vyložení:   400 mm

HANSAVIVA
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0240 chrom    
 hlavová sprcha, mosaz, 
ètvercová 200 x 200 mm

HANSARAIN
  hlavová sprcha, DN 15
  0419 0300 chrom    
 sprchová hlavice, mosaz 
Ø 220 mm

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
úhlové pøipojení
  4404 0000       

HANSAMATRIX
  montážní lišta
  4405 0000       

HANSAMATRIX
  montážní úhel - sada
  4405 0100       

 HANSA
  celokovová nástìnná tyè 
Sprchová tyè "1100"
  4441 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný držák sprchy
  4444 0100 chrom    

 HANSA
  nástìnný pøípojný oblouk, 
DN 15
  5118 0170 chrom    

 Sprcha /  HANSAMATRIX  podomítkové

 Pøíslušenství  
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HANSAVAROX
základní jednotka, 
kompaktní øešení, DN 15
podomítkové tìleso  
  4000 0000       
 bez pøeduzavíracích ventilù

HANSAVAROX
základní jednotka, 
kompaktní øešení, DN 15
podomítkové tìleso  
  4001 0000       
 s pøeduzavíracími ventily

vhodné k:

HANSA|LIVING:
 všechny série

HANSA|HOME:
 všechny série

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvláš . Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
páková baterie
  4400 0000       
 výtok dopøedu

HANSAMATRIX
  Podomítkové tìleso  
instalaèní balíèek 02
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0020       
 pro 2 nástìnné vývody
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 
09 a 10

HANSAMATRIX
  Podomítkové tìleso  
instalaèní balíèek 05
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0050       
 pro 2 nástìnné vývody
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 
11 a 12

HANSAMATRIX
  Podomítkové tìleso  
instalaèní balíèek 06
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0060       
 pro vzdálené napouštìní vany 
( HANSAFILL), bez soupravy pro 
napouštìní vany  HANSAFILL
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 13

HANSAMATRIX
  Podomítkové tìleso  
instalaèní balíèek 01
páková baterie, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0010       
 pro 2 nástìnné vývody
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 
03 a 04

HANSAMATRIX
  podomítkové tìleso, DN 15
páková baterie
  4400 0000       
 výtok dopøedu
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 
01 a 02

HANSAMATRIX
  Podomítkové tìleso  
instalaèní balíèek 04
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0040       
 pro 2 nástìnné vývody
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 08

HANSAMATRIX
  Podomítkové tìleso  
instalaèní balíèek 03
baterie s termostatem, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0030       
 pro 1 nástìnný vývod
       vhodné k sadì pro koneènou 
montáž - instalaèní balíèek 
05 a 06

HANSAVAROX  Podomítkové tìleso  

 Umyvadlo   Vana/sprcha  Sprcha 
Kompletní balíèky

  HANSAVAROX 
podomítkový systém 
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vhodné k 
2-otvorové nástìnné armatury

HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC

vhodné k 
3-otvorové nástìnné armatury

   HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA

 HANSALOFT

vhodné k:

HANSA|LIVING:

HANSA|LIVING termostat
 HANSAHOME termostat
 HANSAMIX termostat

  HANSAVARIO 
podomítkový systém termostat

 Podomítkové tìleso 
HANSAVARIO
  Baterie s termostatem, 
DN 20 (G 3/4)
  0805 0290       
 s pøeduzavíracími ventily

 Ostatní podomítkové moduly 

2-otvorové  

3-otvorové  

HANSAVARIO
  podomítkové tìleso, DN 15
pro 2 otvorové nástìnné 
pákové baterie
  5786 0100       

HANSAVARIO
podomítkové tìleso pro 
3otvorovou
nástìnnou baterii pro 
umyvadlo, DN 15 (G 1/2)  
  5120 0100       

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvláš . Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

vhodné k:

  HANSAFORM
 HANSAVANTIS/-STYLE
 HANSAPINTO
 HANSAPRIMO
 HANSAPOLO
 HANSAPICO

vhodné k:

   HANSATHERM
 Kompletní výrobky

  HANSAVARIO 
Podomítkový systém pákové baterie

HANSATHERM

HANSAVARIO
podomítkové tìleso 
pákové baterie, DN 15
  5000 0100       

HANSATHERM HANSATHERM HANSATHERM

HANSAVARIO  termostat-podomítkové tìleso DN 20 (G3/4)

HANSAVARIO  3.5 Podomítkové tìleso  

 Vana/sprcha  
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vhodné k:

  HANSAFORM
 HANSAVANTIS
 HANSAPINTO
 HANSAPRIMO
 HANSAPOLO
 HANSAPICO

vhodné k:

Volnì stojící vanové armatury

  HANSALOFT
 HANSADESIGNO
 HANSALIGNA
 HANSARONDA

HANSAVARIO
páková baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro montáž do stìny  
  5050 0100       

HANSAVARIO
  Podomítkové tìleso, 
DN 15 (G/2)
pro vanové baterie
  5328 0100       
 stojící na podlaze

 4otvorové univerzální 
tìleso pro montáž 
do obkladu 
HANSACOMPACT
  pro stojánkový výtok, 
DN 20
pro stojánkovou montáž
  5302 0200 chrom    

HANSACOMPACT
armatura pro okraj vany
  pro 4otovorové armatury 
do obkladu s univerzálním 
podomítkovým tìlesem, 
DN 20
pro stojánkový výtok, 
DN 20
  5308 0200 chrom    

 4otvorové univerzální
tìleso HANSA pro montáž 
do okraje vany, DN 20  
  5304 0200 chrom    

vhodné k:

HANSA|LIVING
všechny série

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

vhodné k:

HANSA|LIVING
všechny série

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

 3otvorové univerzální 
tìleso pro montáž 
do obkladu 
HANSACOMPACT
  pro vzdálené napouštìní 
vany, DN 20
pro stojánkovou montáž
  5301 0200 chrom    

HANSACOMPACT
armatura pro okraj vany
  pro 3otovorové armatury 
pro montáž do obkladu s 
univerzálním
podomítkovým tìlesem, 
DN 20
pro vzdálené napouštìní 
vany, DN 20
  5307 0200 chrom    

 3otvorové univerzální
tìleso HANSA pro montáž 
do okraje vany, DN 20
  pro vzdálené napouštìní 
vany, DN 20
  5303 0200 chrom    

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvláš . Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

 Podomítkové tìleso  

 Podomítkové tìleso  

HANSAVARIO 3.5, 90 mm

HANSAVARIO

4-otvorové armatury na okraj vany

3-otvorové armatury na okraj vany
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 2-otvorová baterie pro okraj vany 

HANSAMIX
  ovládací páka (kov)
  0188 0073 chrom    

HANSAPRADO
  ovládací páka (kov)
  0158 0073 chrom    

 HANSA 
2otvorová armatura pro 
okraj vany (light)
  pro montáž na okraj vany
pro vytahovací výtok do 
vany, DN 20
  5305 0000 chrom    

 Sada pro koneènou 
montáž 2otovorové pákové 
smìšovací baterie
  s vytahovacím výtokem
  5321 2030 chrom    
 vhodné pro série
 HANSAMIX a HANSAPRADO, 
bez ovládací páky

vhodné k:

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

 jednotlivé armatury pro 
systém na okraj vany 

 Sada pro koneènou montáž 
pákové smìšovací baterie  
  5338 9100 chrom    
 vhodné pro série
 HANSAMIX a HANSAPRADO, 
bez ovládací páky

HANSAMIX
  ovládací páka (kov)
  0188 0073 chrom    

HANSAPRADO
  ovládací páka (kov)
  0158 0073 chrom    

 HANSA 
jednotlivé armatury pro 
montáž na okraj vany
univerzální podomítkové 
tìleso pro pákovou 
smìšovací baterii,
DN 20  
  5329 0100 chrom    

 Sada pro koneènou montáž 
pøepínání
  5339 9105 chrom    

 Jednotlivá armatura 
HANSA pro montáž na 
vanu
  univerzální podomítkové 
tìleso
pro pøepínání
  5330 0100 chrom    

 Sada pro koneènou montáž
  stojánkový výtok
  5332 2100 chrom    
 vyložení:   185 mm

 Sada pro koneènou montáž
  stojánkový výtok
  5333 2100 chrom    
 vyložení:   240 mm

 Jednotlivá armatura 
HANSA pro montáž na 
vanu
  univerzální podomítkové 
tìleso
pro stojánkový výtok, 
DN 20
  5309 0100 chrom    

 Sada pro koneènou montáž 
k hadicové prùchodce 
0428 0100  
  0409 9130 chrom    

 HANSA 
prùchodka sprchy
pro jednotlivou montáž na 
okraj vany 0409 9130  
  0428 0100 chrom    

vhodné k:

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

Sady pro koneènou montáž a dekoraèní sady  Podomítkové tìleso  

 Fertigmontagesets und Podomítkové tìleso  
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 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè
 0287 9172 chrom
 0287 9177 páka chrom,
se sklenìnou vložkou, èerná
 0287 9178 páka chrom,
se sklenìnou vložkou, bílá
 rùžice hranatá, 75x75mm,
rùžice kulatá, Ø 75 mm
pøiložena navíc, vhodné k
tìlesu 0285 0100

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
vícecestný pøepínaè
 0287 9135 chrom

 HANSA
 podomítkové tìleso
 0285 0100
 pro vícecestný ventil,
G 3/4, DN 20

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
 0228 9172 chrom
 0228 9177 páka chrom,
se sklenìnou vložkou, èerná
 0228 9178 páka chrom,
se sklenìnou vložkou, bílá

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
 0628 9105 chrom

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
 4228 9135 chrom

HANSAPRISMA
 Sada pro koneènou montáž
 0228 9134 chrom

Pøíslušenství

 Sada pro koneènou montáž
HANSALUX
 0228 9135 chrom

 HANSA
 podomítkové tìleso
 0295 0100
 2-cestný ventil s uzavíráním,
G 1/2, DN 15

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
 0228 9172 chrom
 0228 9177 páka chrom,
se sklenìnou vložkou, èerná
 0228 9178 páka chrom,
se sklenìnou vložkou, bílá

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
 0628 9105 chrom

 HANSA
 Sada pro koneènou montáž
 4228 9135 chrom

HANSAPRISMA
 Sada pro koneènou montáž
 0228 9134 chrom

 Sada pro koneènou montáž
HANSALUX
 0228 9135 chrom

 Sada pro koneènou montáž
 0250 9141 chrom
 pro podomítkové ventily
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)

 podomítkový ventil HANSA
s keramickými destièkami
 0225 0100
 závitový pøípoj G 1/2 (DN 15)

 podomítkový ventil HANSA
s keramickými destièkami
 0226 0100
 závitový pøípoj G 3/4 (DN 20)

 Podomítkový ventil HANSA
s vøetenovým ventilem
Präzisa
 0220 0100
 závitový pøípoj G 1/2 (DN 15)

 Podomítkový ventil HANSA
s vøetenovým ventilem
Präzisa
 0221 0100
 závitový pøípoj G 3/4 (DN 20)

 Podomítkový ventil HANSA
s vøetenovým ventilem
Präzisa
 0230 0100
 pájený pøípoj

 ROLLBOX
s automatickým navíjením hadice

HANSADESIGNO
 Sada pro koneènou montáž
k ROLLBOXu 5306
 5324 9190 chrom

HANSASTILO
 Sada pro koneènou montáž
k ROLLBOXu 5306
 5354 9170 chrom

HANSASTILO
 Sada pro koneènou montáž
k ROLLBOXu 5306
 5354 9120 chrom
 rùžice hranatá, 75x75mm

HANSAJET
 Sada pro koneènou montáž
k ROLLBOXu 5306
 5324 9130 chrom

 Samostatné vestavné
tìleso ROLLBOX pro
montáž na okraj vany
 5306 0200 chrom

 Samostatné vestavné
tìleso ROLLBOX  pro
montáž do obkladu
 vytahovací sprcha s
automatickým navíjením
hadice
 5306 0300 chrom

vhodné k:

HANSA|LIVING
všechny série

HANSA|HOME
všechny série

Výrobky na obrázcích jsou ukázkou
z komplexního výrobního programu Hansa.
Instalatér sanitárního vybavení Vám poradí
a ukáže další modely.

 Vícecestný pøepínaè

 Sada pro koneènou montáž pro podomítkové ventily

Podomítkové ventily

Sady pro koneènou montáž a podomítková tìlesa



HANSA – ZASTOUPENÍ PO  
CELÉM SVĚTĚ.



Výrobek dosáhne vynikající 

kvality, když je každý detail 

brán vážně, promyšlen a 

přináší zjevný užitek.  

u značky hansa je to mnoho 

technických vlastností a 

jedinečných předností, 

kterými se vyznačuje každá 

konkrétní armatura. 

pro snadné zjištění nejdůleži-

tějších předností jsme 

jednotlivé řady armatur 

označili piktogramy. uvedené 

vlastnosti má vždy alespoň 

jeden výrobek z příslušné 

řady.

HanSa –  
nejen 
první 
dojem

Ekologie: 
 

omezení průtoku, úsporné a komfortní  

oblasti a další – částečně individuálně  

nastavitelné – možnosti optimalizace  

spotřeby vody a energie.

Komfort: 

Vlastnosti, které usnadňují a zvláště 

zpříjemňují ovládání armatury a 

používání vody.

Zdraví: 

na kvalitu vody se kladou vysoké  

nároky. naše speciální materiály ji 

zachovávají a zajišťují optimální  

hygienu.

Bezpečnost: 

používání vody má být příjemné.  

naše armatury mají vlastnosti pro 

spolehlivý a trvale bezpečný provoz.

Technika: 

Vlastnosti výrobků, které mohou být 

rozhodující pro řešení konkrétní 

projektové situace.

2

filoZofii , 
kterou Se řídíme,  
pocítíte ve všem,  
co děláme.

 * ve srovnání s obvyklou dvouventilovou baterií

kValita BeZ koMproMiSů
hanSa dodává na trh nejlepší kvalitu: to je kritérium, které si 

sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi rádi 

tento závazek důsledně plníme: Svými výrobky, které 

nastavují stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálů, 

zpracování a technického řešení. Svými službami, které 

poskytujeme všem svým obchodním partnerům.

VyZnaMenaný partner  

oDBornýCh oBChoDů a inStalatÉrů
Jak dobře plníme tyto náročné požadavky dokazuje jedno 

mimořádné ocenění: V hodnocení služeb v oboru sanitárních 

armatur, které vyhlašuje německá informační služba „markt 

intern“ každé dva roky, udělili čtenáři v roce 2012 už poosm-

nácté za sebou společnosti hanSa první místo mezi partnery 

odborných obchodů a instalatérů! tato velká důvěra našich 

partnerů posiluje naše úsilí – a zároveň zajistí úspěch značky 

hansa i do budoucnosti.

ekologie:

 omezením průtoku na 6 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku) a  
 inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

  Spotřebuje až o 50 % / 60 % / 75 % méně vody a energie* 
       díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.

komfort:

  
  Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost. 

 Zvláště tiché provedení. armatura splňuje přísné
   podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Malá hmotnost umožňující zvláště snadnou 
   a jednoduchou manipulaci. 

 
   Snadné a jednoduché čištění.

  
   twist Guard: kužel s integrovanou ochranou proti překroucení hadice.

 integrované světelné prvky zvyšují bezpečnost ovládání 
   a umožňují „prožít vodu“ intenzivněji. 

 Výtoky s možností zkrácení / dodávané v různých délkách 
   rozšiřují možnosti při projektování a navrhování.

 ušlechtilá ocel – velmi odolný a kvalitní materiál  
   se zvláště efektním povrchem.

 
 laMinar Classic – jehličkový proud vody,    

   stejnoměrný, jemný proud vody.
 

 laMinar active – jehličkový proud vody, 
   silný, bodový proud vody.

 
 laMinar Massage 

   silný, bodový proud vody.
 

 laMinar Soft 
   jemný, plný proud vody.

 
 laMinar Cascade – přívalový proud vody, jen jeden tvarovaný proud 

   (podle nastaveného množství vody).
 

 laMinar rain 
   objemný, mohutný proud vody.

 
  povrchová úprava je k dispozici v různých barevných a materiálových

   variantách.

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním 
   nebo více proudy.

 
 

 různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu.

Zdraví: 

 Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, 
   maximální hygieničnost. 

 termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci. 
   Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy. 

 Water Safe. funkční jádro se špičkovou technologií. 
   Zachovává kvalitu vody.

   
   povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl. 

  
   Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova. 

Bezpečnost: 

 ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost našich 
   termostatů. 

 therMo Cool. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu 
   zahřívání tělesa armatury. 

 
technika: 

 Výrobek vhodný pro modulární podomítkový systém
   hanSamatrix orientovaný na design.

 
 nízkotlaká armatura –

   pro příslušně dimenzované systémy.  
 

 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha
   od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.  
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Manufaktur, Waiblingen 
Tisk: Bechtle Druck,  
Esslingen / N

Fotografie: Kuhnle+Knödler,  
Ernesto Martens.

Poděkování za vstřícnost a pomoc:
Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,  
Duscholux GmbH, Keramag AG a  
STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG, 
Franz Kaldewei GmbH&Co.KG, Erwin 
Müller GmbH (EMCO).

Všechna práva vyhrazena. Přetisk 
článků je povolen jen s písemným 
souhlasem společnosti Hansa a s 
přesným uvedením zdroje. 
Vyhrazujeme si možnost technických 
změn a změn provedení výrobků. 
Jsou možné barevné odchylky 
způsobené tiskařskou technikou.
Možnost změn výrobního programu, 
technických změn a chyb vyhrazena.

www.hansa.com

vaše koupelna.
vaše kreativita.
Váš žiVot.

ekologie:

 omezením průtoku na 6 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku) a   
 inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

  Spotřebuje až o 50 % / 60 % / 75 % méně vody a energie* 
       díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.

komfort:

  
  Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost. 

 Zvláště tiché provedení. armatura splňuje přísné
   podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Malá hmotnost umožňující zvláště snadnou  
   a jednoduchou manipulaci. 

 
   Snadné a jednoduché čištění.

  
   twist Guard: kužel s integrovanou ochranou proti překroucení hadice. 

 integrované světelné prvky zvyšují bezpečnost ovládání 
   a umožňují „prožít vodu“ intenzivněji. 

 Výtoky s možností zkrácení / dodávané v různých délkách 
   rozšiřují možnosti při projektování a navrhování.

 ušlechtilá ocel – velmi odolný a kvalitní materiál  
   se zvláště efektním povrchem.

 
 laMinar Classic – jehličkový proud vody,    

   stejnoměrný, jemný proud vody.
 

 laMinar active – jehličkový proud vody, 
   silný, bodový proud vody.

 
 laMinar Massage 

   silný, bodový proud vody.
 

 laMinar Soft 
   jemný, plný proud vody.

 
 laMinar Cascade – přívalový proud vody, jen jeden tvarovaný proud 

   (podle nastaveného množství vody).
 

 laMinar rain 
   objemný, mohutný proud vody.

 
  povrchová úprava je k dispozici v různých barevných a materiálových

   variantách.

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním 
   nebo více proudy.

 
 

 různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu.

Zdraví: 

 Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, 
   maximální hygieničnost. 

 termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci. 
   Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy. 

 Water Safe. funkční jádro se špičkovou technologií.  
   Zachovává kvalitu vody. 

   
   povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl. 

  
   Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova. 

Bezpečnost: 

 ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost našich 
   termostatů. 

 therMo Cool. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu 
   zahřívání tělesa armatury. 

 
technika: 

 Výrobek vhodný pro modulární podomítkový systém
   hanSamatrix orientovaný na design.

 
 

   nízkotlaká armatura – pro příslušně dimenzované systémy.  
 

 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha
   od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.  

 * ve srovnání s obvyklou dvouventilovou baterií
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