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Sprchovanie 
predstavuje viac než 

66% spotreby 
horúcej vody, 

 ktorú používame v 
domácnosti*

HANSAACTIVEJET Digital
Navrhnutá na to, aby vám pomáhala šetriť vodou – s ľahkosťou

Povedzte ÁNO  

Úspore vody a energie 
počas sprchovania

#WATERSMARTLIVING



Druhým najväčším spotrebiteľom energie v priemernej 
domácnosti je ohrev vody – sprchovanie predstavuje až  
66 % z tejto hodnoty.*

Avšak nemusí to byť takto. 

S našou štýlovou digitálnou ručnou sprchou spravíme 
zelený život vaším druhým životom. Bez akéhokoľvek 
narušenia vášho každodenného komfortu. 

* Európska environmentálna agentúra (2012) / Rozdelenie energie a osvetlenia podľa bdew (2010)

Žite udržateľnejší 
život s našou novou 
ručnou sprchou



<10 l

31-40 l

>61 l

Spätná väzba v reálnom čase
•  LED displej poskytuje okamžité a 

podrobné informácie o celkovej 
spotrebe vody a energie

•  Použite LED na sledovanie používania 
vody: zelená indikuje nízku spotrebu 
vody, zatiaľ čo červená indikuje vysokú 
spotrebu vody

Dôvtipný dizajn
•  Nie sú potrebné žiadne batérie: 

sprchovú hlavicu poháňa prúd vody 
•  Trvanlivá a robustná konštrukcia 

hodiaca sa ku všetkým štandardným 
sprchám

Extra komfort
•  Veľká sprchová hlavica
•  Široký a jemný dažďový prúd

* Management Science 2018 - Overcoming Salience 
Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource 
Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, 
Fleisch, Lalive, Staake (2016)

LED svetlo signalizuje  
používanie vody:

Znížte spotrebu vody a 
energie až o 22 % so 

spätnou väzbou v  
reálnom čase*



Sledovač vody
Stĺpce reprezentujú 
používanie vody a objavujú 
sa, keď sa sprchujete, čím 
vám indikujú vašu celkovú 
spotrebu vody

Sledovač energie
Listy reprezentujú spotrebu energie. Čím dlhšie trvá 
vaša horúca sprcha, tým viac listov „strácate“ 

Spotreba vody
Meradlo zobrazuje celkovú 
spotrebu vody

Spotreba energie 
Zistite, koľko energie spotrebujete pri 
sprchovaní a aj to ako aj nepatrný pokles 
teploty dokáže viesť k veľkým úsporám

Teplota vody
Znížte teplotu a ušetrite energiu

Pripojte sa k aplikácii a 
transformujte svoj vzťah k vode

Pripojte ručnú sprchu vybavenú Bluetooth k 
svojej aplikácii Digital Handshower na účely 
nastavenia cieľov spotreby vody, prijímajte dáta o 
vašom dlhodobom používaní a získajte prístup k 
tipom na šetrenie vodou.

Sila spätnej väzby v 
reálnom čase

Štúdie ukazujú, že spätná väzba zohráva 
kľúčovú rolu pri napomáhaní v zmene 
určitého nášho správania, čo má za 
následok, že priemerná trojosobová 
domácnosť si skráti dobu sprchovania o 
jednu minútu. Toto predstavuje približne o 
22 % nižšiu spotrebu vody každý rok – čo sa 
rovná 10 500 litrom.

Stiahnite si aplikáciu App ešte dnes: 

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., 
ktoré sú zaregistrované v USA a ďalších krajinách. App Store je 
servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo  
Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
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Tým, že vám umožníme monitorovať a 
kontrolovať čas strávený pod sprchou, vám 
zároveň dávame moc zmeniť určité 
každodenné návyky – bez toho, aby ste o 
nich museli rozmýšľať. 

Zmeňte používanie vody bez toho, 
aby ste o tom museli rozmýšľať

Minútová horúca 
sprcha spotrebuje 
toľko energie, ako 
keď všetky svetlá v 

domácnosti necháte 
zasvietené po  

celý deň*
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Úspore vody a energie 
počas sprchovania

HANSA ČESKO S.R.O.
Mladoboleslavská 968
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: +420 286 854 892
hansa.cesko@hansa.com 

S našou novou ručnou sprchou sa udržateľnosť spája s 
jednoduchosťou. Uskutočňujte lepšie rozhodnutia bez 
toho, aby ste sa akýmkoľvek spôsobom cítili obmedzení.

Efektívna a smart 
•  S jednoduchým používaním
•  Nákladovo efektívna – začnite šetriť peniaze hneď teraz 
•  Pripojte ručnú sprchu k vašej hadici za menej než 

minútu – nie sú potrebné žiadne nástroje
•  Dokáže uchovávať dáta až o 150 sprchovaniach 
•  Pripojte k aplikácii a sledujte svoju spotrebu 
•  Vytvorená na to, aby zapadla do každého dizajnu 

kúpeľne.

Udržateľná 
•  Šetrite vodou a energiou 
•  Trvanlivá a s dlhou životnosťou
•  Energiu čerpá z vody – nie sú potrebné batérie
•  Každý komponent sa dá ľahko separovať a recyklovať
•  Vyrobená v Európe v súlade najvyššími štandardmi 

kvality

Smart voľba 
pre lepšiu budúcnosť

Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní Bluetooth SIG, Inc. a ich používanie je licencované pre HANSA Armaturen GmbH.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
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Víťaz Nemeckej ceny za dizajn 2021 v kategóriách Kúpeľňa a wellness a Eco Design
“Smart ručná sprchová hlavica má integrovaný displej, ktorý umožňuje používateľom optimalizáciu sprchovania, čo sa týka spotreby 
vody a energie. Tento zaujímavý prístup inteligentne kombinuje moderný dizajn a udržateľnosť, čím podporuje uvedomelejšie narábanie 
s obmedzenými zdrojmi.“

HANSAACTIVEJET Digital
Ručná sprcha | Self-powered/ Bluetooth® |
84310180 Chrome/Svetlo sivá
Technológia proti usadeninám  
(ľahko sa čistí) 1-prúdová:  – Sensitívny prúd


