
HANSAPOLO

HANSAPOLO: 
GARANCIA 
ÚSPEŠNÝCH 
PROJEKTOV.



STABILNÁ: HANSAPOLO V  
(POLO-)VEREJNÝCH PRIESTOROCH

HANSAPOLO  je moderná séria armatúr, ktorá sa ideálne hodí do (polo-)verejných budov. Jej 

praktické výhody presvedčia ich predajcov, staviteľov i užívateľov v rovnakej miere:

–  Hodnotne pôvabný, aktuálny dizajn a široká paleta prevedení už v základnom sortimente

–  Perfektná ako do novostavieb tak aj do renovovaných budov

–  Sortiment zameriavajúci sa predovšetkým na všestranné plánovanie s produktami pre 

umývadlá

–  Šetrný k zdrojom vďaka svojej spotrebe len 6l/min.

–  Nižšia potreba starostlivosti o postranne ovládané prevedenie

–  Jednoduchá starostlivosť a optimálna hygiena vďaka malým rozmerom medzier

–  Osvedčená HANSA kartuša 3.5 s jednoduchou údržbou nevyžaduje zásoby náhradných 

dielov

–  Značková armatúra s vysokou protihodnotou pri jej zakúpení a dlhodobým zachovaním 

hodnoty, napr. vďaka mosadznej zliatine odolnej voči odzinkovaniu

      

Bočne ovládané prevedenie urobí 

dojem – a ponúka pri tom praktické 

výhody.

Či už ako klasický pákový zmiešavač alebo 20 mm vyššie XL prevedenie: 

HANSAPOLO dodá umývadlám v (polo-)verejných budovách moderný a hodnotný 

pôvab. Aj napriek ich intenzívnemu používaniu si zachovajú svoju hodnotu.



 HANSAPOLO KÚPEĽŇA

 Ohraničenie prietokového množstva na 6 l/min. a inteligentné 
tvarovanie prúdu, čím sa dosahuje optimalizovaná spotreba vody pri 
plnom komforte. 

 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1. 

a

 Rozličné výšky a prečnievania pre individuálne volený komfort. 

 THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa 
armatúry. 

Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.

 HANSAPOLO
    jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15  
  5155   2293     chróm        
  odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc       
  vyloženie:   152   mm 
  5154   2293     chróm        
  bez odpadovej súpravy

 HANSAPOLO XL
jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15  
  5150   2293     chróm        
  odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc  
  vyloženie:   110   mm 
  5152   2293     chróm        
  bez odpadovej súpravy

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15  
  5140   2293     chróm        
  odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc  
  vyloženie:   103   mm 
  5142   2293     chróm        
  bez odpadovej súpravy

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15  
  5146   2293     chróm        
  s funkčnou sprchou, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc, bez 
odpadovej súpravy  
  vyloženie:   103   mm 

 HANSAPOLO
  trojotvorová batéria 
pre umývadlo, DN 15  
  5293   2101     chróm        
  odpadová súprava (kov)  
  vyloženie:   103   mm 

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
batéria, DN 15
pre bidet  
  5143   3293     chróm        
  odpadová súprava (kov), 
pripojenie tlakovej hadice 
G 3/8   
  vyloženie:   106   mm 

 HANSAPOLO
  páková vaňová batéria, 
DN 15 (G 1/2)  
  5144   2193     chróm        
  vyloženie:   157   mm 

 HANSAPOLO
  páková vaňová batéria, 
DN 15 (G 1/2)
    5239   2293     chróm             

 HANSAPOLO 
súprava na hotovú montáž 
s funkčnou jednotkou
  vaňová páková batéria
HANSABLUEBOX 
funkčná jednotka s 
dekoračnou súpravou   (1)
  8060   9093     chróm        
  bezskrutková ružica, funkčná 
jednotka s prestavovaním 
BLUESWITCH       
  8062   3093     chróm        
so zabezpečením proti 
spätnému toku

 HANSAPOLO 
sada pro hotovou montáž 
s funkční jednotkou
  páková vanová baterie, 
DN 15
pro podomítkové těleso (2)   
  5060   7183     chrom             

 HANSABASICJET
  súprava pre vaňové batérie  
  4468   0113     chróm        
  ručná sprcha HANSABASICJET, 
1-prúdová, sprchová hadica, 
1500 mm       

 HANSAPOLO
páková sprchová batéria, 
DN 15 (G 1/2)  
  THERMO COOL
5145   0193     chróm             

 HANSAPOLO
    páková sprchová batéria, 
DN 15 (G 1/2)  
  5145   0163     chróm             

 HANSAPOLO
súprava na hotovú montáž 
s funkčnou jednotkou
páková sprchová batéria
HANSABLUEBOX 
funkčná jednotka s 
dekoračnou súpravou   (1)
  8061   9093     chróm        
  bezskrutková ružica, funkčná 
jednotka bez prepínania       

 HANSAPOLO 
súprava na hotovú montáž 
s funkčnou jednotkou
  páková sprchová batéria, 
DN 15 (G 1/2)
pre podomietkové 
teleso (2)   
  5061   7183     chróm             

 HANSAPOLO 
súprava na hotovú montáž 
s funkčnou jednotkou
  páková batéria
pre podomietkové 
teleso (3)   
  5062   9093     chróm             

 HANSABASICJET
  súprava s nástennou tyčou 
920 mm  
  4467   0133     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
3-prúdová, sprchová hadica, 
1750 mm       

(1)  HANSABLUEBOX
Základná jednotka
podomietkové teleso  
  8000   0000           
  bez preduzatváracích ventilov

(2)  Podomietkové teleso
 HANSAVARIO    páková 
batéria, DN 15 (G1/2)  
  5000   0100                

(3)  HANSAVARIO 
páková batéria, DN 15 
(G 1/2)
na montáž do steny
    5050   0100                

 HANSAPOLO
jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15  
  5156   2293     chróm        
  pripojenie pomocou tlakových 
hadíc  
  vyloženie:   203   mm 

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

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15  
  5270   2293     chróm        
  vysoký výtok, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc  
  vyloženie:      221 mm

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15  
  5148   2293     chróm        
  pripojenie pomocou tlakových 
hadíc  
  vyloženie:   216   mm 

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

Umývadlo   Vaňa/Sprcha   Bidet

Sprcha  Podomietkové montážne teleso

 HANSAPOLO  KUCHYŇA
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HANSA – VŽDY PRE VÁS.

Hansa ČESKO s.r.o.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely
Tel.: +420 286 854 892
hansa.cesko@hansa.com

www.hansa.cz a member of
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