
Sprchový systém Wellfit: HANSAEMOTION s trojicou  
blahodarných regeneračných funkcií na gombík.

waterwellfit

Viac na HANSA.cz/hansaemotion



Každý deň. Podľa definície ide o obvyklé dennodenne alebo týždenne sa opakujúce činnosti 

civilizovaných ľudí. Iné definície sú podstatne emocionálnejšie, a tým bližšie realite: rodinné 

povinnosti, tlak termínov v práci, maratón pracovných stretnutí, hektické obedné prestávky, 

e-mailové schránky plné nevybavených správ... Náš všedný deň preto neraz vyzerá všeliako,  

len nie civilizovane. Najprv tá zlá správa: nedá sa to zmeniť. 

Čo však zmeniť môžeme, je pomôcť vám zregenerovať sa. Celkom jednoducho – nie iba ako na 

gombík, ale na gombík. So sprchovým systémom Wellfit HANSAEMOTION sa už pri  

sprchovaní vyzbrojujete na celý deň, relaxujete po náročnom pracovnom dni v zamestnaní  

alebo sa po namáhavom športovom programe znova dostávate do formy. A najlepšie na tom 

je, že aj takto môže vyzerať všedný deň. 

„ZOTAVENIE, RELAX, NAČERPANIE SÍL –  

KAŽDÝ DEŇ ODZNOVA.“

MODERNÁ

NAŠE VÝROBKY SA RIADIA PREMYSLENÝM DIZAJNOM,  

SÚ MODERNÉ A DOKÁŽU VÁS NADCHÝŇAŤ PO CELÝ  

ŽIVOT. PRETO PRI HANSAEMOTION VSÁDZAME NA  

VYSOKOKVALITNÉ MATERIÁLY, ČISTÉ TVARY A NADČASOVÝ 

VZHĽAD. TO, ŽE SME POPRITOM EŠTE AJ VYTVORILI  

SVETOVÚ NOVINKU, SPOMÍNAMNE  

LEN MIMOCHODOM. 

DO PRÁCE

ČERSTVEJŠÍ



ALEBO FIT. ALEBO ZOTAVENÝ.  
NA GOMBÍK.

Jadrom sprchového systému HANSAEMOTION je termostat Wellfit HANSAEMOTION. Stlačením gombíka si volíte 

jeden z wellness programov. Po niekoľkých sekundách sa následne spúšťa zvolená kúra teplou a studenou vodou.  

Rytmus teplých a studených fáz sa pritom líši program od programu. Takto sa zo sprchovania stáva sprchovanie  

Wellfit: pred prácou, aby ste svieži a aktívni odštartovali nový deň, po športe, aby ste sa znova dostali do formy, alebo 

večer, aby ste zo seba zhodili stres. 

UVOĽNENÝ. 

Termostat je prirodzene prítomný aj vo verzii pre vaňu.  

Okrem toho sú všetky varianty k dispozícii aj bez funkcie Wellfit. 

Nastavovacie prvky umiestnené vpredu sa ovládajú ľahko, tlačidlo Wellfit  

reaguje na klepnutie prstom celkom jednoducho a obmedzovač horúcej vody 

pri 38 ºC sa stará, aby voda nebola príliš horúca.

Thermo Cool: Výsledkom oddelenia dráhy vody od te-

lesa je, že povrch termostatu sa neprehrieva. 

Veko z bezpečnostného skla s jednoduchou údržbou, ktoré je k dispozícii v  

„Space Grey“ alebo „Clear White“, nielenže vďaka svojmu príjemného dizajnu  

dokonale zapadá do kúpeľne: slúži tiež ako praktická odkladacia plocha pre  

šampón a podobné veci.

Vysokokvalitná a korózii odolná mosadz DRZ 

vo vnútri garantuje dlhú životnosť. Intuitívne 

ovládacie prvky zvonka zaisťujú maximálny 

komfort.

Aktualizácia starej kúpeľne na wellness

Želáte si vašu terajšiu sprchu premeniť na Wellfit? Žiadny problém: HANSAEMOTION má 

modulárnu stavbu. Takto pri výbere komponentov a montáži dokáže flexibilne vyhovieť va-

šim predstavám a priestorovým danostiam. Jednoducho sa na to spýtajte vášho inštalatéra.

Termostat Wellfit a rozličné programy možno 

pohodlne ovládať prostredníctvom aplikácie.

BEZPEČNÁ

ROBIŤ ŽIVOT NAŠICH ZÁKAZNÍKOV LEPŠÍM PRIRODZENE  

ZNAMENÁ CHRÁNIŤ ICH ZDRAVIE. PRETO SAMOZREJME  

AJ HANSAWELLFIT ZODPOVEDÁ AKTUÁLNYM  

BEZPEČNOSTNÝM PREDPISOM A TAKTO NAPRÍKLAD  

ZABUDOVANÝMI PREVENTÍVNYMI BEZPEČNOSTNÝMI  

OPATRENIAMI CHRÁNI PRED HORÚCOU VODOU.  

ZÁLEŽITOSŤ, KTORÁ VYHOVUJE  

PRÁVE DEŤOM A STARŠÍM.

ZAMERANÁ NA KVALITU

KVALITA HANSA JE POVESTNÁ. 

A ABY TO TAK AJ ZOSTALO, JE AJ NÁŠ NOVÝ SPRCHOVÝ 

SYSTÉM WELLFIT REMESLENE EXCELENTE SPRACOVANÝ 

A VYBAVENÝ NAJNOVŠÍMI TECHNOLÓGIAMI. VŠETKO 

DO SEBA VZÁJOMNE ZAPADÁ A PODLIEHA SILNEJ  

KONTROLE KVALITY, KTORÁ GARANTUJE DLHÚ  

ŽIVOTNOSŤ A ČISTOTU VODY.



RECOVER

RELAX

RELOAD

Predovšetkým po mimoriadne 

náročných fyzických výkonoch 

vás program podporuje inten-

zívnymi intervalmi studenej 

vody, aby ste znova boli fit a  

vitálni.

Týmto sa predchádza svalovej 

horúčke a v dlhodobom hori-

zonte to dokonca môže posil-

ňovať kardiovaskulárny systém.

Tento názov zastupuje 

program – a to wellness 

program.

Jemné zmeny teploty a  

množstvo teplej vody  

pomáhajú pri uvoľnení,  

odbúraní stresu a relaxe.

Takže jednoducho zapnite  

a vypnite.

Najskôr šup pod sprchu a po-

tom to riadne roztočiť. Vyváže-

ný program studenej a teplej 

vody stimuluje krvný obeh, 

prebúdza a uvádza do pohybu 

– a takto sa stará o dokonalý 

štart do aktívneho dňa.

TRI PROGRAMY PRE WELLNESS.

SPOĽAHLIVÁ

NÁZOV HANSA SYMBOLIZUJE VYNIKAJÚCE PRODUKTY  

A VYNIKAJÚCICH ĽUDÍ, KTORÍ TIETO PRODUKTY  

VYTVÁRAJÚ, DISTRIBUUJÚ A INŠTALUJÚ. PRETO PRE NÁS 

NIE JE PROBLÉMOM POSKYTOVAŤ PRI HANSAEMOTION 

2-ROČNÚ ZÁRUKU NA FUNKČNOSŤ A 10-ROČNÚ  

ZÁRUKU NA DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV.

PROGRAM RELOAD:

KOMFORTNÁ

NECHCEME ŽIVOT NAŠICH ZÁKAZNÍKOV ROBIŤ  

ZLOŽITEJŠÍM, ALE JEDNODUCHŠÍM A LEPŠÍM.  

NAJLEPŠÍM PRÍKLADOM UVEDENÉHO JE JEDNODUCHÁ  

A INTUITÍVNA OBSLUHA NÁŠHO SPRCHOVÉHO SYSTÉMU  

WELLFIT: IBA NA GOMBÍK: 

PROGRAM RECOVER:

PROGRAM RELAX:



RUKE.
STENE.

Sprchy HANSAACTIVEJET predstavujú dokonalý  

doplnok k termostatu HANSAEMOTION. Prostredníc-

tvom ručnej sprchy sa realizuje program Wellfit zvolený na 

termostate. Tri druhy prúdu nastaviteľné priamo na sprche 

robia zážitok wellness pod sprchou dokonalým. 

Sprchová hlavica HANSAACTIVEJET je k dispozícii tak 

kompletne guľatá, ako aj so zaoblenými rohmi, čím sa hodí 

ku každému modernému dizajnu kúpeľne. Príslušná  

súprava sprchovej tyče HANSAACTIVEJET s komfortným 

nastavením výšky a voliteľnou mydelničkou disponuje  

držiakom na stenu s flexibilným polohovaním – takto  

môžete napr. pri renovácii jednoducho znova použiť  

prítomné vyvŕtané otvory.

Sensitive Spray

Nastavenie Sensitive mazná telo mäkkým prúdom, ktorý podporuje  

uvoľnenie.

Intense Spray

Nastavenie pre každodenné používanie, ideálne na umývanie dlhých  

vlasov a štart programu RELOAD.

FUNKCIA PULSE SA AKTIVUJE TÝMTO  

TLAČIDLOM.  

OBA ĎALŠIE DRUHY LÚČA SA MÔŽU  

POHODLNE VOLIŤ PROSTREDNÍCTVOM  

SPÍNAČA NA RUKOVÄTI SPRCHY.

Pulse Spray

Pulzujúca masážna sprcha nielenže robí dobre, ale cieleným ošetrením  

jednotlivých oblastí tela pomáha tiež pri uvoľnení napätia.

BUĎ V

ALEBO NA

HANSA od HANSA

KVALITA JA NAŠOU NAJVÄČŠOU DEVÍZOU. 

PRETO PRI HANSAEMOTION A HANSAACTIVEJET  

CELÝ VÝROBNÝ REŤAZEC – OD NÁVRHU AŽ PO FINÁLNE 

ZUŠĽACHTENIE – MÁME VO VLASTNÁCH RUKÁCH. 

TAKTO SME SCHOPNÍ ANALYZOVAŤ A OPTIMALIZOVAŤ 

KAŽDÝ KROK V RÁMCI VÝROBNÉHO PROCESU TAK, ABY 

SME NA KONCI DOSIAHLI DOKONALÝ VÝSLEDOK. 

A TENTO VÝSLEDOK NIELEN VIDÍTE, ALE AJ CÍTITE.  

DENNODENNE. 

PO DLHÉ ROKY.



HANSAEMOTION HANSAEMOTION

predbežne sa bude dodávať od mája 2018 predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSAEMOTION 
Sprchová termostatická batéria , DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž 
s ochranou proti opareniu

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) 
prietokové množstvo: 13,8 l/min., merané pri 3 baroch 
hydraulického tlaku

• THERMO COOL - funkcia
• s priestrannou odkladacou plochu z bezpečnostného skla
• Bezpečnostný uzáver pri 38 °C
• guľové pripájacie etážky, zakryté

Obj.č.
antracit/chróm
5863 0171 84
biela/chróm
5863 0171 82

HANSAEMOTION  Wellfit 
Sprchová termostatická batéria , DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž 
so starostlivosťou o telo Wellfit 
s ochranou proti opareniu

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná): 

• THERMO COOL - funkcia
• s priestrannou odkladacou plochu z bezpečnostného skla
• Bezpečnostný uzáver pri 38 °C
• guľové pripájacie etážky, zakryté
• Wellfit horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 

3 programy RECOVER, RELAX a RELOAD, naprogramované

Obj.č.
antracit/chróm
5863 0172 84
biela/chróm
5863 0172 82

HANSAEMOTION 
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž 
s ochranou proti opareniu

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná): 

• THERMO COOL - funkcia
• s priestrannou odkladacou plochu z bezpečnostného skla
• Rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa
• Bezpečnostný uzáver pri 38 °C
• guľové pripájacie etážky, zakryté

Obj.č.
antracit/chróm
5864 2171 84
biela/chróm
5864 2171 82

HANSAEMOTION  Wellfit 
vaňový termostat, DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž 
so starostlivosťou o telo Wellfit 
s ochranou proti opareniu

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná): 

• THERMO COOL - funkcia
• s priestrannou odkladacou plochu z bezpečnostného skla
• Rukoväť s keramickým prestavovaním sprcha/vaňa
• Bezpečnostný uzáver pri 38 °C
• guľové pripájacie etážky, zakryté
• Wellfit horúca a studená pre starostlivosť o telo obsahuje 

3 programy RECOVER, RELAX a RELOAD, naprogramované

Obj.č.
antracit/chróm
5864 2172 84
biela/chróm
5864 2172 82

HANSAEMOTION  Wellfill sprchový systém 
Sprchová termostatická batéria , DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž 
so starostlivosťou o telo Wellfit 
s ochranou proti opareniu 
s priamo pripojeným sprchovým systémom

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná): 

• THERMO COOL - funkcia
• Pevná sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
• s priestrannou odkladacou plochu z bezpečnostného skla
• Bezpečnostný uzáver pri 38 °C
• HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha
 – 3-polohová
• sprchová hadica, 1750 mm
• guľové pripájacie etážky, zakryté

Obj.č.
antracit/chróm
5865 0172 84
biela/chróm
5865 0172 82

HANSAEMOTION  sprchový systém 
Sprchová termostatická batéria , DN 15 (G 1/2)
pre nástennú montáž 
s ochranou proti opareniu 
s priamo pripojeným sprchovým systémom

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná): 

• THERMO COOL - funkcia
• Pevná sprcha, obdĺžniková, 360 × 220 mm
• s priestrannou odkladacou plochu z bezpečnostného skla
• Bezpečnostný uzáver pri 38 °C
• HANSAACTIVEJET Style ručná sprcha
 – 3-polohová
• sprchová hadica, 1750 mm
• guľové pripájacie etážky, zakryté

Obj.č.
antracit/chróm
5865 0171 84
biela/chróm
5865 0171 82



HANSAACTIVEJET HANSAACTIVEJET

predbežne sa bude dodávať od mája 2018 predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSAACTIVEJET 
ručná sprcha, 1-polohová

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) 
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
• technika proti usadeninám

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8431 0100

HANSAACTIVEJET  
ručná sprcha, 3-polohová

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) 
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
• Typy prúdov:
 – sensitive
 – intense
 – pulse
• technika proti usadeninám

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8433 0100

HANSAACTIVEJET  Style 
ručná sprcha, 1-polohová

P-IX (žiadosť o kontrolnú značku podaná) 
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
• technika proti usadeninám

Obj.č.
biela/chróm
8431 0200

HANSAACTIVEJET  Style 
ručná sprcha, 3-polohová

P-IX* (žiadosť o kontrolnú značku podaná) 
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
• Typy prúdov:
 – sensitive
 – intense
 – pulse
• technika proti usadeninám

Obj.č.
biela/chróm
8433 0200

HANSAACTIVEJET-Set 
pre vaňové batérie

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• ručná sprcha, 1-polohová
• Veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
• sprchová hadica, 1500 mm
• nástenný držiak sprchy
• technika proti usadeninám

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8438 0113

HANSAACTIVEJET-Set 
pre vaňové batérie
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku
• ručná sprcha, 3-polohová
 – sensitive
 – intense
 – pulse
• Veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1500 mm
• nástenný držiak sprchy

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8438 0133

HANSAACTIVEJET  Style Set 
pre vaňové batérie

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• ručná sprcha, 1-polohová
• Veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1500 mm
• nástenný držiak sprchy

Obj.č.
biela/chróm
8438 0213

HANSAACTIVEJET  Style Set 
pre vaňové batérie
prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku
• ručná sprcha, 3-polohová
 – sensitive
 – intense
 – pulse
• Veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1500 mm
• nástenný držiak sprchy

Obj.č.
biela/chróm
8438 0233

HANSAACTIVEJET 
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Nástenná tyč
• max. 970 mm, Ø 22 mm
• HANSAACTIVEJET
• ručná sprcha, 1-polohová
• Veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1750 mm
• Mydlovnička

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8437 0110

HANSAACTIVEJET 
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Nástenná tyč
• max. 970 mm, Ø 22 mm
• HANSAACTIVEJET
• ručná sprcha, 3-polohová
 – sensitive
 – intense
 – pulse
• Veľkosť sprchovej hlavice 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1750 mm
• Mydlovnička

Obj.č.
svetlosivá/chróm
8437 0130



HANSAACTIVEJET

predbežne sa bude dodávať od mája 2018

HANSAACTIVEJET  Style 
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Nástenná tyč
• max. 970 mm, Ø 22 mm
• HANSAACTIVEJET Style
• ručná sprcha, 1-polohová
• Veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1750 mm
• Mydlovnička

Obj.č.
biela/chróm
8437 0210

HANSAACTIVEJET  Style 
Súprava s nástennou tyčou 970 mm

prietokové množstvo: 15 l/min., merané pri 3 baroch hydrau-
lického tlaku

• Nástenná tyč
• max. 970 mm, Ø 22 mm
• HANSAACTIVEJET Style
• ručná sprcha, 3-polohová
 – sensitive
 – intense
 – pulse
• Veľkosť hlavice sprchy 110 mm × 120 mm
• technika proti usadeninám
• sprchová hadica, 1750 mm
• Mydlovnička

Obj.č.
chróm
8437 0230

HANSAACTIVEJET 
Mydlovnička

• polopriehľadné

HANSAACTIVEJET 
Nástenná tyč 
maximálna dĺžka 740 mm
bez ručnej sprchy

• skrátiteľná dĺžka
• jazdec: otočný
• výškové nastavenie: aretovateľné
• držiak sprchy: prestaviteľný
• pripevňovacia súprava
• sprchová hadica, 1500 mm

Obj.č.
chróm
0478 0200

HANSAACTIVEJET 
Nástenná tyč 
maximálna dĺžka 970 mm
bez ručnej sprchy

• skrátiteľná dĺžka
• jazdec: otočný
• výškové nastavenie: aretovateľné
• držiak sprchy: prestaviteľný
• pripevňovacia súprava
• sprchová hadica, 1500 mm

Obj.č.
chróm
0479 0200

Obj.č.
0480 0100
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které jsou zapsané v USA a v dalších zemích. App Store 

je značka služeb společnosti Apple Inc.

HANSA ČESKO

HANSA  Česko s.r.o.

197 00 Praha 9 Kbely

Telefon: +420 286854892

hansa.cesko@hansa.com

Pro technické dotazy: 

technik@HANSA.com


