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HANSA – VŽDY K DISPOZÍCII PRE VÁS.

HANSA NEMECKO 
 
HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Zákaznícke centrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.com

HANSA ČESKO S. R. O.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora
Tel.: +420 286 854 892
Fax.: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre Slovensko:
Mob.: +421 903 535 771
peter.volak@hansa.com

a member of

 * v porovnaní s bežnou dvojventilovou zmiešavacou batériou

Ekológia:

Spotrebúva až o 50 % menej vody a energie*  
eco vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody. 

 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového   
 množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a

 inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte 

Komfort:

 
 Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

 
 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky

 triedy hlučnosti 1. 

 
 Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku. 

   
 Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku.

 
360°  Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.

 
  

 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch. 

 Väčší dosah a funkčnosť vďaka vyťahovacej sprške s jedným alebo
 viacerými prúdmi.

Zdravie:

  
 WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody. 

 Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

Bezpečnosť:

 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo
 práčku na armatúre.

 
 Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich

 termostatoch.

Technika:

 
 Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia. 

 
 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha

 od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.

 Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti
 pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku. 
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Výnimočná kvalita produktov 

vzniká vtedy, keď sa každý 

detail berie vážne, je premysle-

ný a prináša zreteľný úžitok. 

Pri produktoch Hansa je 

prítomné množstvo technic-

kých vlastností a špeciálnych 

predností, ktoré vyzdvihujú 

každú jednotlivú armatúru. 

Na účely jednoduchého 

priradenia sú najdôležitejšie 

argumenty zobrazené v podo-

be piktogramov pre každý rad 

armatúr. Minimálne jeden 

produkt z tohto radu vykazuje 

priradené vlastnosti. 

HANSA –  
PRETOŽE 
VNÚTRI  
JE EŠTE 
VIAC.

Ekológia: 
 

Ohraničenie prietoku, úsporné a 

komfortné zóny, ako aj ďalšie sčasti 

individuálne nastaviteľné možnosti na 

optimalizáciu spotreby vody a energie.

Komfort: 

Vlastnosti, ktoré uľahčujú obsluhu 

armatúry a spotrebu vody a robia ich 

obzvlášť príjemnými.

Zdravie: 

Na kvalitu vody sa kladú vysoké nároky. 

Túto zachovávame prostredníctvom 

zvláštnych materiálov a zabezpečujeme 

optimálnu hygienu.

Bezpečnosť: 

Zaobchádzanie s vodou má byť  

radosťou. Naše armatúry ponúkajú 

spoľahlivé produktové vlastnosti  

pre trvalo bezpečnú prevádzku.

Technika: 

Vlastnosti produktu, ktoré môžu byť 

určujúce pre vhodnosť v individuálnej 

plánovacej situácii.

 * v porovnaní s bežnou dvojventilovou zmiešavacou batériou

Ekológia:

Spotrebúva až o 50 % menej vody a energie*   
eco vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody. 

 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového   
 množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a 

 inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte 

Komfort:

 
 Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena. 

 
 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky

 triedy hlučnosti 1.  

  
 Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku. 

    
 Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku. 

  
360°  Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku. 

 
  

 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch. 

 Väčší dosah a funkčnosť vďaka vyťahovacej sprške s jedným alebo 
 viacerými prúdmi.

Zdravie: 

   
 WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody. 

 Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

Bezpečnosť:

 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo 
 práčku na armatúre. 

 
 Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich 

 termostatoch. 

Technika:

 
 Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia. 

 
 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha

 od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí. 
 

 Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti
 pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku. 

2

Príslušné vlastnosti jednotlivých armatúr sú popísané v cenníku HANSA, ako aj 

v databáze výrobkov na internetovej stránke HANSA.
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KVALITA BEZ KOMPROMISOV
HANSA dodáva tú najlepšiu kvalitu na trhu: to je požiadavka, 

ktorú sme si stanovili sami – a podľa ktorej nás posudzujete. 

Spĺňame ju rovnako s vášňou, ako aj s precíznosťou: 

produktmi, ktoré v dizajne, materiáli, spracovaní a technike 

znova a znova redefinujú štandardy. 

A s výkonmi, ktoré poskytujeme v službe všetkým našim 

partnerom na trhu. Nezáleží na mieste a dôvode využívania 

našich schopností: Ponúkame komplexný servis, ktorý začína 

už vo fáze plánovania, zahŕňajúcej spoločné vypracovanie 

efektívnych riešení, a nekončí kúpou. 

ZÁŽITOK Z VODY
Značka HANSA zastupuje myšlienku, ktorá stvárňuje nielen 

armatúry, ale aj vodu. Myšlienku, ktorá siaha všade tam, kde 

tečie voda: okolo zemegule, naprieč krajinami a hranicami, vo 

všetkých oblastiach života a bývania. Našou požiadavkou je 

vždy vytvárať dokonalú jednotu dizajnu a funkcie. Odráža sa 

v armatúrach pre kúpeľňu a kuchyňu, ktoré práve tak fungujú 

ako fascinujú a vždy umožňujú oboje: využívanie vody – a 

zážitok z vody. 

OCENENÝ PARTNER 

ODBORNÝCH REMESELNÍKOV
To, že spĺňame najvyššie požiadavky, dokazuje jedno 

výnimočné ocenenie: V roku 2016 čitatelia „markt intern“, 

odvetvovej informačnej služby pre nemeckých odborných 

remeselníkov v oblasti sanity, zvolili Hansa za „Partnera 

odborných remeselníkov č. 1“ po 20-ty krát za sebou. 

Čo znova a znova potvrdzuje našu pozíciu v oblasti  

sanitárnych armatúr, a to bez obmedzenia platí aj pre 

kuchynské armatúry a všetky ďalšie produktové oblasti: 

HANSA je partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť. 

STABILNÝ FAKTOR
HANSA je činná na trhu už viac ako 100 rokov a radí sa 

k vedúcim firmám v odvetví. Dosahovanie úspechu počas 

takého dlhého obdobia je výsledkom angažovania sa, 

skúseností a dôsledne udržateľného rozvoja firmy. 

FILOZOFIU KTOROU ,  
SA RIADIME,  
CÍTIŤ VO VŠETKOM,  
ČO ROBÍME.
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ZACHOVÁVAME TO, 
ČO NAMI HÝBE. 
ÚPLNE. UDRŽATEĽNE.

UDRŽATEĽNOSŤ AKO FIREMNÁ ZÁSADA
Za cenné zdroje, s ktorými každodenne pracujeme, pociťuje-

me osobitnú zodpovednosť. Princíp udržateľnosti už odjakživa 

formuje naše celkové myslenie a konanie, všetky naše 

produkty a výrobné procesy. Nezameriavame sa na jednotlivé 

kroky, ale na kolobeh, pamätajúc vždy na celý životný cyklus 

produktu, pričom kladieme dôraz na nadčasový dizajn, ktorý 

sa neorientuje podľa krátkodobých módnych trendov.

Aby sme znižovali našu spotrebu energie a v nepretržitom 

procese zlepšovania zvyšovali energetickú účinnosť, realizuje-

me náš systém energetického manažérstva podľa normy 

DIN EN ISO 50001:2011. 

ZODPOVEDNOSŤ A REŠPEKT
HANSA na účely zachovávania prítomnej kvality pitnej vody 

spracúva výlučne vysoko kvalitné materiály s dlhou životnos-

ťou, napríklad mosadz MS 63 odolnú voči odzinkovaniu, 

plasty so schválením KTW, ako aj v mnohých produktoch 

funkčné jadro Hitec WATER SAFE. 

Systém HANSAPROTEC  poskytuje bezpečnosť ďaleko nad 

rámec požiadaviek noriem – a je zárukou bezstarostného, 

čistého pôžitku. 

WATER PERFORMANCE
Produkty chápeme ako neoddeliteľnú jednotu dizajnu a 

funkcie. Túto požiadavku presadzujeme tak, že vždy spájame 

rozličné kompetencie. V každej armatúre HANSA sa skrývajú 

najmodernejšie technológie, uznávaná kompetencia v oblasti 

dizajnu a v neposlednom rade vycibrené umenie našich 

konštruktérov a inžinierov. 

To, čo vzniká, sú produkty s vysokou funkčnou a emocionál-

nou pridanou hodnotou v rámci celkovej koncepcie zameranej 

na výkon. 

INOVÁCIE PRE VIAC KOMFORTU
HANSA je priekopníkom svojho odvetvia. Moderné materiály, 

progresívne koncepcie pre produkty pred a za stenou, nové 

technické riešenia: Znova a znova prinášame na trh dôležité 

inovácie ako prví. HANSA je vlastníkom početných patentov 

doma i v zahraničí. Aj to je dokladom udržateľnej sily, ktorá 

nás posúva vpred.
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KEĎ HOVORÍME
O „ČISTEJ VODE“,
MYSLÍME TO DOSLOVNE.

HANSAPROTEC :  ZACHOVÁVA KVALITU VAŠEJ PITNEJ VODY
V kuchyni je voda potravinou, ktorú požívame. O to dôležitejšie je pre nás priebežné zachová-

vanie vysokej kvality vašej pitnej vody a zabezpečenie vášho celkového dobrého pocitu pri 

zaobchádzaní s ňou. Naše kuchynské armatúry so systémom HANSAPROTEC  k tomu v 

rozhodujúcej miere prispievajú. HANSAPROTEC  znamená predovšetkým: Na výrobu všetkých 

dielov vedúcich vodu využívame výlučne vysoko kvalitnú mosadznú zliatinu MS 63, ktorá sa 

vyznačuje odolnosťou voči odzinkovaniu a je obzvlášť rezistentná voči korózii. 

Ale to nie je všetko: Všetky mosadzné diely, ktoré sú v styku s pitnou vodou, majú minimálny 

obsah olova, ktorý dosahuje menej než 0,3 %, a sú bez niklovania. Týmto je HANSA výrazne 

pod hraničnými hodnotami predpísanými normou! 

Použité plasty zodpovedajú smerniciam KTW (Plasty v styku s pitnou vodou) a sú ďalšou 

zárukou zachovávania kvality vody. Vaša pitná voda zostáva tým, čím je: čistým pôžitkom. 
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NEPONÚKAME 
VŠETKÝM  
VŠETKO.
ALE KAŽDÉMU 
TO SPRÁVNE.
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ROZMANITÉ KUCHYNSKÉ KONCEPCIE 

HANSA|LIVING

HANSA|HOME

–  Charakteristické rady HANSA|LIVING 

spĺňajú zvýšené estetické a funkčné 

nároky.

–  Odlišné dizajny a varianty radu – napr.  

s vyťahovacou sprškou a bočným 

   ovládaním – umožňujú presadzovať praktické riešenia  

   podľa individuálnych predstáv.  

–  Rady HANSA|LIVING ponúkajú vysokú funkčnosť a 

špičkový komfort.

–  Vysoko kvalitné materiály a inovatívne technológie zaručujú 

maximálnu bezpečnosť a hygienu pitnej vody.

–  Rady HANSA|HOME sa s modernou 

funkčnosťou sústreďujú na hlavný 

sortiment klasickej kuchyne. 

–  Tento program ponúka široký výber 

osvedčených, univerzálne použiteľných 

   radov armatúr s klasickým alebo moderným jazykom tvarov.

–  Všetky rady HANSA|HOME disponujú vysokým užívateľ-

ským komfortom a solídnou, zreteľnou kvalitou HANSA.

–  Vysoko kvalitné materiály zaručujú maximálnu bezpečnosť a 

hygienu pitnej vody.

–  Na účely ochrany pred obarením, a tým dodatočnú 

bezpečnosť, slúži obmedzovač horúcej vody.

KLASICKÉ KUCHYNSKÉ ARMATÚRY

HANSA_Kuechenkatalog_Export_CS6.indd   9 05.01.17   11:20



10

HANSA_Kuechenkatalog_Export_CS6.indd   10 05.01.17   11:20



  11

HANSA|HOME
HANSAMIX   30

HANSAPRADO   32

HANSADISC   34

HANSATWIST  36

HANSAVANTIS  38

HANSAPINTO 40

HANSAPRIMO 42

HANSAPOLO  44

UZATVÁRACÍ VENTIL HANSA REMOTE  46

SORTIMENT / SLUŽBY
Prehľad sortimentu 47

HANSA – K dispozícii pre vás po celom svete 50

HANSA – Pretože vnútri je ešte viac predsádka

HANSA|LIVING  Moderná, expresívna, mnohostranná 12

HANSASIGNATUR  14

HANSADESIGNO  16

HANSALIGNA  18

HANSASTELA  20

HANSARONDA 22

HANSAFIT  26

 Klasická, funkčne zvýraznená, univerzálna  28

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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MODERNÁ
EXPRESÍVNA
MNOHOSTRANNÁ
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Radikálne prepracovanie dôverne známeho, a tým pozdvihnutie na vyššiu úroveň: To je princíp 

moderného varenia – a takto sa prezentuje moderné myslenie pri dreze.

Lebo ako kuchynská armatúra vyzerá, ako sa obsluhuje, aký komfort a úžitok poskytuje: to 

všetko celkom nanovo definuje HANSASIGNATUR . Ako protagonistka novej generácie 

armatúr HANSASIGNATUR  zjednocuje inovatívny duálny dizajn s intuitívnou, rovnako 

duálnou koncepciou obsluhy, ako aj inteligentnou technikou. Z kuchynskej armatúry sa stáva 

multifunkčná skulptúra, ktorá robí vodou užitočnou na toľko rozmanitých spôsobov ako nikdy 

predtým. Absolútnym vrcholom je inovatívny hybridný model s integrovanou vyťahovacou 

sprchou, ktorý je alternatívne k dispozícii tiež ako jednopáková zmiešavacia batéria s klasickým 

ručným ovládaním. Obe verzie majú výkyvný výtok v uhle 150°, ktorý je možné nastaviť aj na 

70°. Uvedené zvyšuje flexibilitu, napr. keď sa majú plniť dve umývadlá, zároveň však zabraňuje 

neúmyselnému „zaplaveniu“ pracovnej plochy. Voliteľne je k armatúre zakaždým k dispozícii 

inovatívny diaľkovo ovládaný magnetický uzatvárací ventil HANSA. Pre viac bezpečnosti, 

komfortu a inšpirácie. Pre najvyšší estetický a kulinársky pôžitok.

 
            

ARMATÚRA
PRE HVIEZDNU KUCHYŇU:
HANSASIGNATUR.

NOVINKA
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Neexistuje nič porovnateľné:

HANSASIGNATUR HYBRID  sa 

môže obsluhovať tak manuálne 

pákou, ako aj bezdotykovo.

Pri priblížení sa k snímačom 

automaticky tečie voda s prednasta-

venou teplotou.

Je to komfortné, hygienické a šetrí 

to vodu a energiu.
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FASCINUJÚCO KRÁSNA. 
PRESVEDČIVO PRAKTICK Á.
HANSADESIGNO.

Dvojnásobne praktická:

Vysoký a výkyvný výtok 

HANSADESIGNO uľahčuje prácu 

pri dreze. Pomocou výraznej páky 

s kolíkom sa dá presne a ľahko 

regulovať teplota a množstvo vody.

Osobitná páková mechanika a 

minimálne medzery pri 

HANSADESIGNO umožňujú 

výrazné redukovanie námahy 

vynakladanej na čistenie. 

HANSADESIGNO  si dostojí svojmu menu – pretože formálne je triedou sama o sebe: Pôvabné 

telo s elegantne zaobleným, vysokým výtokom nadchýňa jemnou harmóniou v tvarových 

prechodoch a precízne vypracovanými detailmi. Predsa však HANSADESIGNO  dokáže vyzerať 

ďaleko lepšie než len fantasticky. Maximálna flexibilita vďaka výtoku s vykývnutím v rozsahu 

360°, jednoduchá údržba vďaka minimálnym medzerám, skrytý regulátor prúdu – čím armatúra 

presviedča aj funkčne. S obzvlášť vydarenou kombináciou estetiky a pragmatiky, modernosti a 

trvalej hodnoty HANSADESIGNO  je a zostáva vzorom, ktorý formuje štýl.
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PÔŽITOK NA VYŠŠEJ ÚROVNI: 
HANSALIGNA.

Jesť znamená oveľa viac, než len zaháňať hlad. A dobré varenie je viac, než len obyčajné 

remeslo. Kto premýšľa týmto spôsobom, nachádza v HANSALIGNA  kuchynskú armatúru podľa 

svojho vkusu. Vďaka svojej technickej dokonalosti ponúka HANSALIGNA  predovšetkým 

optimálnu úžitkovú hodnotu: veľkorysý voľný priestor pre panvicu vďaka vysokému výtoku s 

vykývnutím v rozsahu 150°, komfortnú obsluhu a spotrebu vody, ktorá je redukovaná na 

ekologických 9 l/min. V záujme vášho zdravia a bezpečnosti je armatúra navyše vybavená 

systémom HANSAPROTEC . Racionálne argumenty presviedčajú! 

Avšak HANSALIGNA oslovuje nielen rácio, ale tiež všetky zmysly: elegantnými tvarmi, čírymi 

líniami, ušľachtilými materiálmi. Dokonalý tvar v spojení s dokonalou funkciou – až toto je 

zárukou plného pôžitku.    

            

Premyslená: Nabok posunutá 

ovládacia páka pôsobí nielen 

extravagantne – ale je aj praktická. 

Keďže počas obsluhy nemôže voda 

z rúk kvapkať na výtok, armatúra 

vždy vyzerá dobre.
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Nezameniteľným prvkom je štíhla, 

moderná tyčinková páka. Zabezpe-

čuje jednoduché, rovnomerne ľahké,  

ako aj presné ovládanie  

HANSASTELA .

Geometria dobrého štýlu: HANSASTELA  vás ovládne.  

Rozmanité avšak vždy jasné tvary ako pravé uhly a kruh sa spájajú do  

nenáročného, nezameniteľného jazyka tvarov. Jednoduchšie a krajšie sa 

rafinovaná funkčnosť už ani nedá „skryť“. 
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MANIFESTÁCIA ŠTÝLU:
HANSASTELA.

Aký pozoruhodný zjav: HANSASTELA  je logickým spojením 

dôsledného dizajnového purizmu a nekompromisného 

praktického využitia. Široký, silno geometrický výtok formuje 

nielen štýl armatúry, ale aj jej funkčnosť. Na poskytnutie 

väčšieho priestoru na manipuláciu je možné vykývnutie výtoku 

v rozsahu 150°. S veľkorysou výškou 281 mm umožňuje 

bezproblémové plnenie aj vysokých hrncov a nádob.  
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Centrálne ovládaná 

HANSARONDA s výkyvným 

výtokom je alternatívne k dispozícii 

s vyťahovacou sprškou. K dispozícii 

je aj špeciálny sklopný variant – ob-

zvlášť praktický vtedy, keď sa 

HANSARONDA má inštalovať pred 

oknom. 
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Vyberaná dobrá kuchyňa vzniká iba tam, kde je všetko v súlade – od ušľachtilých prísad až po 

profesionálnu výbavu. A aj pri HANSARONDA  je súhra rozličných hodnôt tým, čím sa 

dosahuje, že predstavuje výnimočnú triedu. Pri tomto je nápadný predovšetkým dizajn: 

HANSARONDA je k dispozícii tak ako klasicky centrálne ovládaná armatúra, ako aj  

s ovládacou pákou posunutou nabok. Varianty umožňujú integrovať HANSARONDA  

v rozličných koncepciách priestoru a zariadenia. Rad takto môže napĺňať celkom individuálne 

preferencie a predstavy. Obe verzie spoločne predstavujú nielen nezameniteľný jazyk tvarov, ale 

predovšetkým vysoký komfort. HANSARONDA poskytuje najväčší možný voľný priestor pre 

panvicu a dá sa precízne obsluhovať ľahkou rukou.        

                    

PODNETNE ROZMANITÁ: 
HANSARONDA.
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Flexibilná: Vyťahovacia sprška 

s ľahkou manipuláciou je integrova-

ná aj vo výkyvnom výtoku bočne 

ovládanej HANSARONDA .  

Slobodné užívanie si je možné iba s čistým svedomím. Preto je HANSARONDA vybavená 

novým systémom HANSAPROTEC  – pre maximálnu bezpečnosť pri pôžitku z vašej pitnej vody. 

Typickými pre HANSARONDA sú nadmieru praktické vyťahovacie spršky. Umožňujú napríklad 

plniť nádoby aj mimo drezu. V sortimente sú prítomné rozličné varianty – vhodné pre všetky 

nároky.   

BEZPEČNÉ ROZHODNUTIE:
HANSARONDA.
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Aj bočne ovládaný variant 

HANSARONDA s vyťahovacou 

sprškou je k dispozícii s mäkkým 

a ihličkovým prúdom.

Centrálne ovládaná HANSARONDA je voliteľne k dispozícii bez vyťahovacej 

spršky (obr. hore) alebo s ňou (obr. dole vľavo). Sila prúdu sprchy sa môže 

prepínať od jemného mäkkého prúdu až po silný ihličkový prúd – a to podľa 

toho, čo chcete oplachovať alebo čistiť. 
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INOVATÍVNY
VŠESTRANNÝ TALENT:
HANSAFIT

Pretože HANSAFIT  patrí do mimoriadnej série, dokazujú aj armatúry pre kuchyne. Multi-

funkčná HANSAFIT  HYBRID  si už vydobyla svoje miesto v kuchyni. Jej typickým znakom sú 

dve ergonomicky tvarované páky umožňujúce extra pevné uchopenie s povrchom Soft Touch, 

pomocou ktorých je možné pohodlne nastavovať prietokové množstvá studenej a teplej vody. 

Vysoký výtok je výkyvný v nastaviteľných stupňoch až do 120°. Výsledkom je obzvlášť veľký 

voľný priestor pre panvicu. Prostredníctvom dodatočnej bezdotykovej funkcie automaticky 

tečie zmiešaná voda – ideálne napr. na príležitostné rýchle umytie rúk, dokonalé na 

hygienickú prácu. To, ako dlho má voda tiecť, sa môže voľne voliť v stupňoch. Teplota sa 

prednastavuje prostredníctvom prstenca antracitovej farby a zobrazuje na displeji. Ak je voda 

príliš horúca, vydáva sa výstraha prostredníctvom teplotnej indikácie – čím sa dosahuje 

optimálna bezpečnosť. 

Novinkou v rade HANSAFIT  je páková zmiešavacia batéria, ktorá sa síce obsluhuje celkom 

klasicky, avšak je nápadná nekonvenčným dizajnom, a tým stanovuje vzrušujúce vizuálne 

akcenty.   

eco       
38°

        

Zaujímavá nielen vizuálne: 

klasická kuchynská armatúra 

HANSAFIT s rovnako dobre sa 

uchopujúcou pákou a „nadhlavovo“ 

zahnutým výtokom, ktorý je výkyvný 

v rozsahu 120°. 217 mm prečnieva-

nie poskytuje veľký voľný priestor 

pod armatúrou.  

NOVINKA
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HANSAFIT: hygienicky bezchybná a 

k dispozícii aj ako verzia s uzatvára-

cím ventilom spotrebiča.

Extra komfortná: Na účely 

bezdotykového odberu sa teplota 

vody môže prednastaviť pomocou 

nastavovacieho prstenca. Displej 

vždy ukazuje aktuálnu teplotu a 

varuje pred teplotami nad 42 °C. 

Uspokojivo bezpečný: Elektronický 

uzatvárací ventil spotrebiča 

(voliteľne) poskytuje vodu iba vo 

zvolenom časovom intervale a 

následne sa samočinne zatvára. 
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Vyťahovacia ručná sprcha má 

flexibilnú, mohutnú kovovú hadicu, 

pomocou ktorej môžete sprchovú 

hlavicu jednoducho potiahnuť tam, 

kde potrebujete vodu. 

Obe stojaté armatúry HANSAMIX 

sú k dispozícii aj s uzatváracím 

ventilom spotrebiča.

Klasický dizajn, vysoká funkčnosť: HANSAMIX s výkyvným výtokom.
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HANSAMIX  je jedna z najznámejších a najúspešnejších kuchynských armatúr HANSA. 

Svojou nadčasovou eleganciou a neustále ďalej rozvíjanou technikou sa už dlho považuje za 

štandard pre funkčné kuchynské armatúry. HANSAMIX dokazuje, že stále kráča s dobou: 

Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC  montovaná na dreze vám dáva dobrý pocit 

z možnosti bezstarostne si užívať vašu pitnú vodu. Vysoko kvalitné chrómovanie, ovládanie 

s ľahkým chodom a premyslené funkčné detaily sú ďalšími predpokladmi na to, aby sa 

HANSAMIX  mohla aj vo vašej kuchyni stať klasikou.  

                 
*

    

KLASIK A
DOBREJ KUCHYNE:
HANSAMIX.

HANSAMIX  s výkyvným výtokom 

a vyťahovateľnou ručnou sprchou.

Úplne flexibilná: HANSAMIX  ako 

nástenná armatúra s rozsahom 

vykývnutia 120°. 

* Prostredníctvom našej služby individualizácie HANSASERVICEplus
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STVORENÁ PRE VŠEDNÝ DEŇ. 
A NAPRIEK TOMU NEVŠEDNÁ:
HANSAPRADO.

Všedný deň v kuchyni je často turbulentný a od armatúr si vyžaduje svoje. HANSAPRADO  je 

preverená časom, vždy je oporou – a to naozaj výraznou. To, že sa dá ľahko a precízne ovládať, 

je výhodou obzvlášť vtedy, keď ide do tuhého. Dlhý výtok je výkyvný bez dorazu v rozsahu 360° 

– to dáva flexibilitu, vytvára priestor a ukazuje sa ako nadmieru praktické pri každodennom 

používaní. HANSAPRADO  je nekomplikovaná, spoľahlivá – a navyše všetko iné len nie 

nezabudnuteľná: Jej robustnému povrchu je možné rýchlo navrátiť vysoký lesk aj po 

najdivokejších kuchárskych akciách. 
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Schopná prispôsobenia: Dizajn 

HANSAPRADO s priamymi líniami 

sa hodí tak do moderného, ako aj do 

tradičného kuchynského prostredia. 
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VIDIEŤ. DOTÝK AŤ SA. 
MAŤ RÁD. DÔVEROVAŤ:   
HANSADISC.*

HANSADISC  vie, ako sa zapáčiť – a presvedčiť. So špecifickým korpusom a dlhou, jemne 

zakrivenou pákou je armatúrou, ktorej elegantne plynulý tvar poteší oko i ruku. Uspokojujúce 

poznanie – a o dôvod viac dôverovať HANSADISC : Ako armatúra so systémom 

HANSAPROTEC garantuje úplne bezstarostný pôžitok z pitnej vody. Dodatočný bezpečnostný 

aspekt ponúka voliteľne dostupný variant s uzatváracím ventilom spotrebiča. Pragmatické 

výhody, akými sú mohutné povrchy nenáročné na starostlivosť a výtok výkyvný v rozsahu 150°, 

završujú celkový dobrý dojem. 

         

HANSA_Kuechenkatalog_Export_CS6.indd   34 05.01.17   11:22



  35

Je celkom jedno, či sa kuchynská 

linka nachádza pred stenou alebo 

stojí voľne v miestnosti: so svojou 

výnimočnou pákou je HANSADISC 

skutočným lákadlom pre oči. 

* k dispozícii 30.06.2017
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Čo to môže byť? HANSATWIST  vám umožňuje voľbu medzi rozličnými možnosťami – úplne 

podľa vášho vkusu a potreby. Variant ovládaný zhora predstavuje kuchynskú klasiku. Alternatív-

ne je teraz k dispozícii tiež armatúra s vysokým výkyvným výtokom a nabok posunutou 

ovládacou pákou. Typickými pre všetky modely radu sú štíhly odliatok výtoku a ovládacia páka, 

ktorá je k dispozícii v dvoch verziách a vyznačuje sa obzvlášť ľahkou manipuláciou. Táto 

predstavuje dôležitý aspekt komfortu a umožňuje precízne regulovanie množstva a teploty 

vody. Obzvlášť dôležité: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC  je HANSATWIST 

dôležitým garantom zachovávania vysokej kvality pitnej vody. Všetko, čím je dnes moderná 

kuchyňa: To je HANSATWIST.

                

VYŠŠÍ KOMFORT PRE 
MODERNÚ KUCHYŇU:
HANSATWIST.
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Oveľa viac než len atraktívny pútač pre oko: HANSATWIST zhodnocuje vašu 

kuchyňu prostredníctvom modernej funkčnosti a optimálneho komfortu.   

Atraktívna alternatíva tak po funkčnej, ako aj vizuálnej stránke: 

HANSATWIST  s bočným ovládaním (variant so strmeňovou – prázdnou 

pákou umožňujúcou pevné uchopenie). Vďaka väčšiemu vyčnievaniu ponúka 

viac priestoru pre ruky.  

Extra komfortná: HANSATWIST  so 

strmeňovou – prázdnou pákou je 

nielen vizuálne nápadná, ale aj 

obzvlášť príjemná na uchopenie. 

Týmto vám poskytuje dôležité plus, 

čo sa týka ergonómie a komfortu 

obsluhy. HANSATWIST  s prázdnou 

pákou poskytuje dlhodobé 

potešenie – nezáleží na tom, ku 

ktorej generácii patríte. 

Jednoducho krásna: HANSATWIST 

s hodnotnou plnou pákou sa 

komfortne obsluhuje a pôsobí 

ušľachtilo a decentne elegantne. 

Keďže jej dizajn je príjemne 

zdržanlivý, HANSATWIST 

predstavuje ideálneho partnera pre 

kombinácie: 

kompatibilná s mnohými zariadenia-

mi, vhodná k vášmu štýlu.
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VŽDY DOBRÁ VOĽBA: 
HANSAVANTIS.

Elegantná na okraji umývadla: Štíhly vonkajšok HANSAVANTIS  s priamymi líniami je bezpro-

stredným výrazom kultivovaného životného štýlu. Jej ušľachtilá jednoduchosť a jasné, valcovité 

tvary ju robia jednou z klasík modernej kuchynskej kultúry. S dvoma variantmi páky – pákou z 

plnokovu a výraznou tyčinkovou pákou – dokonale podčiarkuje príslušný štýl kuchyne. Rovnako 

šarmantná ako praktická: HANSAVANTIS  s bočným ovládaním. Praktické úlohy, ako je plnenie 

vysokých nádob, spĺňa táto verzia s vysokým výtokom a s rozsahom vykývnutia 150° suverénne 

a elegantne. 

          

Vo variante s plnou pákou pôsobí 

HANSAVANTIS nadčasovo 

klasicky. 

Bez zbytočností, suverénna, s jednoduchou eleganciou: 

HANSAVANTIS ST YLE so štíhlou tyčinkovou pákou 
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Voliteľná možnosť HANSAVANTIS 

s uzatváracím ventilom spotrebiča 

ponúka dodatočnú bezpečnosť pre 

prípad, že sú na vedenie studenej 

vody pripojené spotrebiče, ako napr. 

umývačka riadu. 

Pri tomto modelovom variante 

HANSAVANTIS ST YLE je 

charakteristická štíhla tyčinková 

páka posunutá nabok – pre ešte viac 

voľného priestoru pod výtokom pre 

ruky a panvice. 
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Nemusí sa skrývať: HANSAPINTO presviedča výrazným vzhľadom 

a koncepciou produktu, ktorá je zameraná na udržateľnosť. 

HANSA_Kuechenkatalog_Export_CS6.indd   40 05.01.17   11:23



  41

MODERNÝ VZHĽAD.
KLASICKÉ HODNOTY:
HANSAPINTO.*

Zdržanlivosť nie je jej vlastnosťou. So svojou výraznou pákou, jasnými geometrickými tvarmi a 

odvahou v oblasti rohov a hrán HANSAPINTO  priťahuje pohľady. Týmto sa veľmi dobre hodí 

práve do moderného a čerstvého kuchynského prostredia. Avšak moderný nie je len vzhľad: 

Podľa potreby je možné znižovať spotrebu vody a energie. Okrem toho kvalitné chrómovanie 

celokovového telesa, hodnotné spracovanie až do posledného detailu a predovšetkým systém 

HANSAPROTEC  na zachovanie kvality pitnej vody zabezpečujú to, že HANSAPINTO 

poskytuje trvalé potešenie.

      

Kvalita v detaile: Celokovová páka, 

mosadzné teleso rezistentné voči 

korózii a nekomplikovaná montážna 

technika zachovávajú hodnotu vašej  

HANSAPINTO po dlhé roky. 

* k dispozícii 30.03.2017
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Vyzerá kultivovane a šíri radosť: 

HANSAPRIMO  so svojím ďaleko 

dohora vytiahnutým výkyvným 

výtokom (obr. hore).

Ak sú na vedenie studenej vody 

pripojené ešte spotrebiče, napr. 

umývačka riadu, variant 

HANSAPRIMO  s uzatváracím 

ventilom spotrebiča poskytuje 

dodatočnú bezpečnosť (obr. vpravo). 

HANSAPRIMO s bočným 

ovládaním nielen vyzerá impozan-

tne. Ponúka tiež mnohé praktické 

výhody, viac voľného priestoru na 

pohyb a veľmi ľahko sa ošetruje.
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Či už ide o dizajn, kvalitu alebo o praktickú úžitkovú hodnotu: HANSAPRIMO  je armatúra 

vyžarujúca dobrú náladu. Jej jazyk tvarov s rovnou, plochou pákou a dlhým výkyvným výtokom 

ukazujúcim smelo dohora, pôsobí maximálne pozitívne. Pri verzii s bočným ovládaním sa výtok 

týči vysoko dohora. Týmto sa vytvára veľa priestoru pre ruky a miesta v dreze. 

Radosť šíria solídne materiály, vysoko kvalitné spracovanie a v neposlednom rade vnútrajšok 

dimenzovaný na dosahovanie maximálnej bezpečnosti: pre bezstarostný pôžitok z pitnej vody 

je HANSAPRIMO vybavená systémom HANSAPROTEC .     

          

S MA XIMÁLNYM POTEŠENÍM: 
HANSAPRIMO.

Všetko najlepšie! HANSAPRIMO vždy zanecháva pozitívny dojem.
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Kto hľadá armatúru, ktorá stále kráča s dobou, pričom zároveň robí radosť po dlhé roky, tomu 

jeho rozhodnutie uľahčí HANSAPOLO . Aktuálne rozšírený sortiment zahrňuje dva varianty, 

ktoré sa odlišujú svojím vzhľadom a koncepciou obsluhy, a tým zväčšujú individuálny priestor 

na manévrovanie: klasické pákové zmiešavacie batérie a nové markantné varianty s bočným 

ovládaním. Každý model je tiež k dispozícii s uzatváracím ventilom spotrebiča – pre maximálnu 

bezpečnosť. Nezávisle od toho, ktorú voliteľnú možnosť uprednostníte, s HANSAPOLO 

dostávate pravú armatúru HANSA – s moderným dizajnom, ktorý sa hodí k mnohým štýlom 

zariadenia interiéru, s absolútne spoľahlivou funkčnosťou a v obvyklej, trvácnej kvalite HANSA.

          

Verzia s uzatváracím ventilom 

spotrebiča prináša dodatočný 

komfort a bezpečnosť.

NOVINKA CELÉ MENU
VÝHOD:
HANSAPOLO.

HANSA_Kuechenkatalog_Export_CS6.indd   44 05.01.17   11:23



  45

S tvarmi, ktoré sú klasické, avšak majú švih, sa HANSAPOLO zapáči 

bez toho, aby sa natískala.
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BEZPEČNOSŤ STLAČENÍM  
GOMBÍK A: NOVÝ UZATVÁRACÍ 
VENTIL HANSA REMOTE 

NOVINKA

Inovatívny diaľkovo ovládaný magnetický uzatvárací ventil pre umývačku riadku alebo práčku 

robí každodenné používanie vody jednoduchším, bezpečnejším a komfortnejším. Ľahkým 

ťuknutím na tlačidlo Tiptronik Flex otvoríte ventil na 3 hodiny. LED svetelná indikácia vydáva 

ako signál krátko sa rozsvecujúce zelené svetlo. Ak sa tlačidlo stlačí dlhšie, ventil zostáva 

otvorený na 12 hodín. Príslušne podľa toho, ako dlho teda napríklad beží práčka, možno 

prispôsobiť trvanie otvorenia ventilu. Potom sa ventil automaticky zatvára a pripojený 

spotrebič bezpečne odpája od vody. 

Tlačidlo Tiptronik Flex funguje bezdrôtovo a môže sa umiestniť kdekoľvek v kuchyni. Uzatvára-

cí ventil nezávislý od radu sa dá kombinovať so všetkými kuchynskými armatúrami. Pripojenie 

je možné tak na horúcu, ako aj na studenú vodu priamo na rohovom ventile. K dispozícii je 

variant s napájaním z elektrickej siete a na batériu. 
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HANSADESIGNO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5101 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

HANSADESIGNO

Od strany 16.

HANSASTELA

Od strany 20.

HANSALIGNA

HANSARONDA

HANSAMIX

Od strany 30.

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0314 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0312 1173 chrómovaná (
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 200 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5539 2273 chrómovaná
sklopná armatúra, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

HANSALIGNA
Umývadlo jednopáková
jednootvorová batéria, 
DN 15
5528 2203 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 189 mm

Od strany 22.

HANSASTELA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5711 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 170 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0334 2273 chrómovaná
vyťahovacia sprška
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5519 1133 chrómovaná (
vyťahovacia sprška na riad
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 200 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0338 2273 chrómovaná
vyťahovacia sprška na riad
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5490 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
5525 1103 chrómovaná (
Prípojka prostredníctvom 
medených rúrok
vyloženie: 189 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5491 2273 chrómovaná
vyťahovacia sprška, 
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 217 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0138 2283 chrómovaná
Ručná sprcha plastová, 
chrómovaná 0138 2273 82 
biela, ručná sprcha plastová, 
biela, vyťahovacia sprška na 
riad, prípojka pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 235 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0115 2283 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0114 2283 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5491 2283 chrómovaná
vyťahovacia sprška na riad,
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 221 mm

HANSARONDA
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5523 1103 chrómovaná (
s výkyvným výtokom,
vyťahovacia sprška na riad
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 221 mm

HANSADESIGNO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5102 1173 chrómovaná (
pre otvorené zariadenie na 
ohrev vody,
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 200 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0112 1183 chrómovaná (
pre otvorené zariadenie na 
ohrev vody,
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 203 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0121 1183 chrómovaná (
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča, pre otvorené 
zariadenie na ohrev vody,
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 203 mm

Od strany 18.

HANSAFIT

HANSAFIT Hybrid
Drezová elektronická 
jednootvorová batéria, 
DN 15
6523 2213 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 193 mm

HANSAFIT Hybrid
Drezová elektronická 
jednootvorová batéria, 
DN 15
6524 2213 chrómovaná
elektrický uzatvárací ventil 
spotrebiča, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 193 mm

Od strany 26.

Všetky tlakové hadice G 3/8 schválené podľa normy DVGW W270.           ( = nízky tlak

HANSAFIT
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
65212203
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 217 mm

NOVINKA

HANSASIGNATUR

Od strany 14.

HANSASIGNATUR
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5568 2203 chróm
vyťahovacia sprcha, 
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 225 mm

HANSASIGNATUR
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5569 2203 chróm
vyťahovacia sprcha, 
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc, 
elektronický uzatvárací 
ventil
vyloženie: 225 mm

HANSASIGNATUR
Hybridná drezová jedno- 
páková jednootvorová 
batéria, DN 15 batériová 
prevádzka
5570 2203 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc, možná 
bezdotyková a ručná 
obsluha vyloženie: 225 mm

HANSASIGNATUR
Hybridná drezová jedno- 
páková jednootvorová 
batéria, DN 15 batériová 
prevádzka
5571 2203 chróm
elektronický uzatvárací 
ventil, pripojenie pomocou 
tlakových hadíc, možná 
bezdotyková a ručná 
obsluha vyloženie: 225 mm

NOVINKA
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HANSADISC
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0123 2274 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 202 mm

HANSADISC

HANSADISC
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0129 1174 chrómovaná (
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 202 mm

HANSADISC
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0131 2274 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 202 mm

Od strany 34.

k dispozícii do 30.06.2017

HANSATWIST
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0914 2283 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
0912 1183 chrómovaná (
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 199 mm

xxxx xxx3 = plná páka

xxxx xxx5 = strmeňová 
– prázdna páka

HANSATWIST
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0914 2285 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
0912 1185 chrómovaná (
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 199 mm

Od strany 36.

HANSATWIST

HANSATWIST
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15
0969 2193 chrómovaná
vyloženie: 232 mm

HANSATWIST
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15
0969 2195 chrómovaná
vyloženie: 232 mm

HANSATWIST
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0915 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 199 mm

HANSATWIST
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0915 2205 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 199 mm

HANSAVANTIS

HANSAVANTIS
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5248 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
5249 1173 chrómovaná (
vyloženie: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5248 2277 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
5249 1177 chrómovaná (
vyloženie: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5259 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

Od strany 38.

HANSAVANTIS ST YLE
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5259 2207 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5262 1107 chrómovaná (
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 200 mm

HANSAVANTIS
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5262 1103 chrómovaná (
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 200 mm

HANSATWIST
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0920 2205
0922 1105 
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 193 mm

HANSATWIST
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
0920 2203
0922 1103 
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 193 mm

HANSAVANTIS ST YLE
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5220 2207
5222 1107
Prípojka pomocou pružných 
tlakových hadíc
vyloženie: 164 mm

HANSAVANTIS
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15 
5253 2103
vyloženie: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15 
5253 2107
vyloženie: 200 mm

Všetky tlakové hadice G 3/8 schválené podľa normy DVGW W270.           ( = nízky tlak

HANSAPRADO

Od strany 32. HANSAPRADO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0148 2273 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 224 mm

HANSAPRADO
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15 
0969 2183 chrómovaná
vyloženie: 200 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0139 2183 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča, vyťahovacia 
sprška na riad, pripojenie 
pomocou medených rúrok, 
vyloženie: 235 mm

HANSAMIX
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
0136 1183 chrómovaná
pre otvorené zariadenie na 
ohrev vody, vyťahovacia 
sprška na riad, pripojenie 
pomocou medených rúrok, 
vyloženie: 235 mm

HANSAMIX
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15 
0169 2183 chrómovaná
vyloženie: 300 mm

HANSAMIX
Drezová/Výlevková 
nástenná páková 
batéria, DN 15 
0169 2283 chrómovaná
S-prípojky, uzatvárateľné
vyloženie: 311 mm

HANSALANO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN15
6471 2203 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc 
vyloženie: 205 mm

HANSALANO
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HANSAPINTO

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
4508 2273 chrómovaná
Prípojka s pružnými
tlakovými hadicami
Prečnievanie: 210 mm

Od strany 40.

k dispozícii 30.03.2017

Od strany 40.

k dispozícii od 15.02.2017

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
4538 1173 chrómovaná (
Prečnievanie: 205 mm

HANSAPRIMO

Od strany 42. HANSAPRIMO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4948 2203 chrómovaná
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 210 mm

HANSAPRIMO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4950 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 210 mm

HANSAPRIMO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4949 1103 chrómovaná (
pripojenie pomocou 
medených rúrok
vyloženie: 210 mm

HANSAPOLO

Od strany 44.

k dispozícii 30.06.2017

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5148 2283 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných 
tlakových hadíc
vyloženie: 205 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5159 1183 chrómovaná (
Prípojka prostredníctvom 
medených rúrok
vyloženie: 205 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15 
5266 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom 
spotrebiča,
prípojka pomocou pružných 
tlakových hadíc
vyloženie: 205 mm

Elektronický uzatvárací  vent i l

Od strany 46. Uzatvárací ventil
HANSA Remote
Napájanie batériou
0259 0100
vhodný ku všetkým 
jednootvorovým 
umývadlovým a drezovým 
armatúram

HANSAPRIMO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4920 2203
4922 1103
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 192 mm

Uzatvárací ventil
HANSA Remote
Napájanie zo siete
0259 0110
vhodný ku všetkým 
jednootvorovým 
umývadlovým a drezovým 
armatúram, 
modul sieťového  
zdroja 230 V, prevádzkové 
napätie 5 V

HANSAPINTO novinka

HANSAPOLO novinka

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4513 2283 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 213 mm

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4514 2283 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 213 mm

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4508 2283 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 211 mm

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4520 2283 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 211 mm

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4518 2283 chróm
vyťahovacia spŕška na 
riad, pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 231 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5156 2293 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5160 2293 chróm
s uzatváracím ventilom 
pre umývačku, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 203 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5270 2293 chróm
vysoký výtok, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5148 2293 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 216 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5266 2293 chróm
s uzatváracím ventilom 
pre umývačku, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc
vyloženie: 216 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5161 2193 chróm
vyloženie: 234 mm

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5162 2193 chróm
vyloženie: 284 mm

HANSAPICO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4608 2273 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 210 mm

HANSAPICO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4609 2273 chróm
pripojenie pomocou 
tlakových hadíc
vyloženie: 221 mm

NOVINKA

NOVINKA

HANSAPOLO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
5159 1193 chróm
pre beztlakové ohrievače 
vody, pripojenie pomocou 
medenej trubičky
vyloženie: 216 mm

HANSAPINTO
Drezová jednopáková 
jednootvorová batéria, 
DN 15
4538 1183 chrómovaná  
pre otvorené zariadenie 
na ohrev vody, pripojenie 
pomocou medených rúrok
vyloženie: 211 mm

HANSAPICO
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HANSA CENTRÁLA 
 
HANSA Armaturen GmbH 
Sigmaringer Str. 107 
70567 Stuttgart 
Nemecko 
Tel.: +49 711 1614 0 
Fax: +49 711 1614 368 
info@hansa.com 

 
 
1. HANSA DEUTSCHLAND 
 
HANSA Armaturen GmbH  
zákaznícke centrum 
Sigmaringer Str. 107 
70567 Stuttgart 
Tel.: +49 711 1614 888 
Fax: +49 711 1614 801 
kundenzentrum@hansa.de

Zažite vodu novým spôsobom.  
Navštívte nás.  
www.aquapunkt.com 
 
 
 
 

2. HANSA EURÓPA 
 
HANSA Austria GmbH 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 433 1000 
Fax: +43 662 433 10020 
office@hansa.at
 
HANSA Belgium BVBA-SPRL 
B-3540 Herk-de-Stad 
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10 
Fax: + 32 (0)13 66 46 86 
info@hansa-belgium.be
 
HANSA Česko s.r.o. 
197 00 Praha 9 Kbely 
Tel.: +420 286854892 
hansa.cesko@hansa.com 

HANSA France SARL 
67201 Eckbolsheim 
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00 
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32 
info@hansa.fr 

HANSA España, S.A.U. 
08901 – L‘Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 
Tel.: +34 936 374 460 
Fax: +34 936 374 568 
info@hansa.es 

HANSA Italiana S.r.l. 
37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Tel.: +39 0 45 7575333 
Fax: +39 0 45 7571258 
hansaitaliana@hansa.it 

HANSA Nederland B.V. 
3861 MA Nijkerk 
Tel.: +31 33 2 463 463 
info@hansa-nederland.nl 
 
 
 
 

 
 
 

HANSA – K DISPOZÍCII  PRE VÁS 
PO CELOM SVETE.
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Výnimočná kvalita produktov 

vzniká vtedy, keď sa každý 

detail berie vážne, je premysle-

ný a prináša zreteľný úžitok. 

Pri produktoch Hansa je 

prítomné množstvo technic-

kých vlastností a špeciálnych 

predností, ktoré vyzdvihujú 

každú jednotlivú armatúru. 

Na účely jednoduchého 

priradenia sú najdôležitejšie 

argumenty zobrazené v podo-

be piktogramov pre každý rad 

armatúr. Minimálne jeden 

produkt z tohto radu vykazuje 

priradené vlastnosti. 

HANSA –  
PRETOŽE 
VNÚTRI  
JE EŠTE 
VIAC.

Ekológia: 
 

Ohraničenie prietoku, úsporné a 

komfortné zóny, ako aj ďalšie sčasti 

individuálne nastaviteľné možnosti na 

optimalizáciu spotreby vody a energie.

Komfort: 

Vlastnosti, ktoré uľahčujú obsluhu 

armatúry a spotrebu vody a robia ich 

obzvlášť príjemnými.

Zdravie: 

Na kvalitu vody sa kladú vysoké nároky. 

Túto zachovávame prostredníctvom 

zvláštnych materiálov a zabezpečujeme 

optimálnu hygienu.

Bezpečnosť: 

Zaobchádzanie s vodou má byť  

radosťou. Naše armatúry ponúkajú 

spoľahlivé produktové vlastnosti  

pre trvalo bezpečnú prevádzku.

Technika: 

Vlastnosti produktu, ktoré môžu byť 

určujúce pre vhodnosť v individuálnej 

plánovacej situácii.

 * v porovnaní s bežnou dvojventilovou zmiešavacou batériou

Ekológia:

Spotrebúva až o 50 % menej vody a energie*   
eco vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody. 

 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového   
 množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a 

 inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte 

Komfort:

 
 Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena. 

 
 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky

 triedy hlučnosti 1.  

  
 Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku. 

    
 Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku. 

  
360°  Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku. 

 
  

 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch. 

 Väčší dosah a funkčnosť vďaka vyťahovacej sprške s jedným alebo 
 viacerými prúdmi.

Zdravie: 

   
 WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody. 

 Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

Bezpečnosť:

 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo 
 práčku na armatúre. 

 
 Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich 

 termostatoch. 

Technika:

 
 Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia. 

 
 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha

 od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí. 
 

 Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti
 pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku. 

2

Príslušné vlastnosti jednotlivých armatúr sú popísané v cenníku HANSA, ako aj 

v databáze výrobkov na internetovej stránke HANSA.
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VAŠA 
KUCHYŇA.
VAŠA VÁŠEŇ.
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priateľskú podporu od:
zeyko Küchengalerie, Mönchweiler
Alno AG, Pfullendorf
ART.E Living, Höchst
Küchenstudio Wurst, Stockach

Všetky práva vyhradené. 
Reprodukcia článkov je povolená iba 
s písomným súhlasom HANSA a 
s presným uvedením zdroja. 
Vyhradzujeme si technické zmeny a 
zmeny prevedenia produktov. 
Typografické a farebné odchýlky sú 
možné.
Programové a technické zmeny, ako 
aj omyly vyhradené. 

Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás.
www.aquapunkt.com

www.hansa.cz

HANSA – VŽDY K DISPOZÍCII PRE VÁS.

HANSA NEMECKO 
 
HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Zákaznícke centrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.com

HANSA ČESKO S. R. O.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora
Tel.: +420 286 854 892
Fax.: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre Slovensko:
Mob.: +421 903 535 771
peter.volak@hansa.com

a member of

 * v porovnaní s bežnou dvojventilovou zmiešavacou batériou

Ekológia:

Spotrebúva až o 50 % menej vody a energie*  
eco vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody. 

 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového   
 množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a

 inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte 

Komfort:

 
 Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

 
 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky

 triedy hlučnosti 1. 

 
 Väčšia flexibilita vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku. 

   
 Precízne ovládanie vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku.

 
360°  Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.

 
  

 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch. 

 Väčší dosah a funkčnosť vďaka vyťahovacej sprške s jedným alebo
 viacerými prúdmi.

Zdravie:

  
 WATER SAFE. Funkčné jadro Hitec. Zachováva kvalitu vody. 

 Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

Bezpečnosť:

 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo
 práčku na armatúre.

 
 Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich

 termostatoch.

Technika:

 
 Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia. 

 
 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha

 od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.

 Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti
 pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku. 
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