Povt Áno

Novému, udržateľnejšiemu
spôsobu sprchovania
#WATERSMARTLIVING

HANSAMICRA a HANSAMICRA STYLE
Šetrite vodou a energiou s našim novým radom
moderných sprchových systémov

Mäkký, jemný spôsob zlepšenia
vašej ekologickej stopy
Užívajte si s našimi rozšírenými sériami HANSAMICRA
STYLE a HANSAMICRA celý rad funkčných,
udržateľných a štýlových sprchových systémov, ktoré
sú navrhnuté tak, aby prirodzene zapadli do každej
kúpeľne – a pomáhali vám šetriť vodu a energiu, keď
ich používate. A to nie je všetko.
V našej vlastnej výrobnej prevádzke používame iba
certifikované a vysoko trvanlivé materiály, čo
znamená, že nesľubujeme nič menšie, ako dokonalý
zážitok zo sprchovania. Zakaždým.
Poskytujeme inovatívne, detailné riešenia, ktoré sa
ľahko inštalujú a sú vždy spoľahlivé – čím robíme
z HANSA uprednostňovaného partnera pre
profesionálov.

Flexibilné možnosti inštalácie
• Flexibilná možnosť inštalácie držiaka
nástennej tyče
• Nastaviteľná výška
• Možnosť skrátenia sprchovej rúry
• Montáž s využitím jestvujúcich vyvŕtaných
otvorov

V porovnaní s
tradičnou pákovou
zmiešavacou batériou
vám naša
najmodernejšia
termostatická
zmiešavacia batéria
ušetrí až 60 % spotreby
vody a energie

Nové

Pre maximálny komfort sprchovania
• Priestranná výkyvná hlavová
sprcha
sprchy sú k dispozícii
Hlavové
•
• v okrúhlom dizajne alebo
v dizajne soft edge
• 3-prúdová ručná sprcha, 95 mm
• Voľby štýlu vodného prúdu:
Relaxačný / Osviežujúci /Senzitívny

Dlhodobá trvanlivosť a výkon
• Technológia zabraňujúca
usadzovaniu vodného kameňa
• Jednoduché čistenie
• Jednoducho nastaviteľný a stabilný
držiak sprchy
Vyspelá technológia
• Funkcia THERMO COOL
zabraňuje obareniu tým, že
neumožňuje prehriatie telesa
• Integrovaná rukoväť prepínača
uľahčuje prepínanie medzi
ručnou sprchou a hlavovou
sprchou

Vieme, že za každým dokonalým zážitkom zo sprchovania je systém, ktorý sa pohodlne a bezpečne používa – a ktorý
nikdy nesklame. Takže bez ohľadu na to, či ide o malú renováciu kúpeľne alebo kompletný upgrade, vždy sa môžete
spoľahnúť na riešenie od HANSA.

Jednoduchá inštalácia s
nastaviteľným pripevnením s využitím
existujúcich vyvŕtaných otvorov

Naša termostatická zmiešavacia batéria
je navrhnutá na optimalizovanie vášho
komfortu a bezpečnosti – pričom vám
zároveň pomáha šetriť vodu

Široká produktová paleta, ktorá je
dostupná v klasickej okrúhlej a v
novej verzii soft edge

Nové

Nové

HANSAMICRA
Hlavová sprcha

HANSAMICRA STYLE

Termostatické sprchové systémy s ručnou
sprchou

Hlavné charakteristiky
• Dve možnosti dizajnu
• Kompletný rad sprchových
systémov
• Veľká hodnota za peniaze
• Jednoduchá inštalácia a prevádzka

Nové

HANSABASICJET

HANSABASICJET STYLE

Sprchové systémy bez termostatickej zmiešavacej
batérie

Udržateľnosť
• Naša termostatická zmiešavacia
batéria uľahčuje šetrenie vody a
rozvíja „zelenšie“ návyky, ktoré
pretrvávajú po celý život

Komfort a bezpečnosť
• Technológia zabraňujúca
usadzovaniu vodného kameňa
• Trieda hluku 1
• Funkcie THERMO COOL
• Ochrana pred obarením

HANSA – kompletný rad produktov
Pripravený na každú požiadavku

Nové

Nové

HANSAMICRA

Sprchová batéria s dažďovou
sprchou | Termostatická |
Nástenná montáž, DN 15

OTOČNÝ PREPÍNAČ,
PREPÍNAČ INTEGROVANÝ
DO OVLÁDAČA PRIETOKU,
3-PRÚDOVÁ RUČNÁ SPRCHA

OTOČNÝ PREPÍNAČ,
PREPÍNAČ INTEGROVANÝ
DO OVLÁDAČA PRIETOKU,
3-PRÚDOVÁ RUČNÁ SPRCHA

44350230 Chróm

VYLOŽENIE 445 - 470 mm
HLAVOVÁ SPRCHA 200 x 200 mm

44350130 Chróm

HANSABASICJET STYLE

44740200 Chróm

1-PRÚDOVÁ
HLAVOVÁ SPRCHA 200 mm

HANSA ČESKO S.R.O.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

44350100 Chróm

VYLOŽENIE 427 - 452 mm
HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 mm

HANSABASICJET STYLE

HANSABASICJET

HANSABASICJET

44380200 Chróm

44390200 Chróm

Sprchová sada s dažďovou
sprchou | Nástenná montáž,
DN 15

Sprchová sada s dažďovou
sprchou | Nástenná montáž,
DN 15

OTOČNÝ PREPÍNAČ,
3-PRÚDOVÁ RUČNÁ SPRCHA
VYLOŽENIE 407 mm
HLAVOVÁ SPRCHA 200 x 200 mm

OTOČNÝ PREPÍNAČ,
3-PRÚDOVÁ RUČNÁ SPRCHA
VYLOŽENIE 407 mm
HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 mm

44380300 Chróm

Sprchová sada s dažďovou
sprchou | Nástenná montáž,
DN 15

OTOČNÝ PREPÍNAČ,
3-PRÚDOVÁ RUČNÁ SPRCHA
VYLOŽENIE 407 mm
HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 mm

VYLOŽENIE 445 - 470 mm
HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 mm

Nové

Hlavová sprcha

HANSAMICRA

Sprchová batéria s dažďovou
sprchou | Termostatická |
Nástenná montáž, DN 15

Nové

HANSABASICJET STYLE
Hlavová sprcha |
Montáž na strop

44370200 Chróm

1-PRÚDOVÁ
HLAVOVÁ SPRCHA 200 x 200 mm

Nové

HANSABASICJET

Hlavová sprcha | Montáž na
strop, DN 15 | 251 mm

44370100 Chrom

1-PRÚDOVÁ
HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 mm

HANSABASICJET STYLE

HANSABASICJET

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15

1-PRÚDOVÁ
VYLOŽENIE 348 mm
HLAVOVÁ SPRCHA 200 x 200 mm

1-PRÚDOVÁ
VYLOŽENIE 348 mm
HLAVOVÁ SPRCHA Ø 200 mm

44360200 Chróm

44360100 Chróm

1010607 / 099 4976 962 0321 / Vytlačené v Nemecku. Zmeny a chyby vyhradené.

HANSAMICRA STYLE

Sprchová batéria s dažďovou
sprchou | Termostatická |
Nástenná montáž, DN 15

