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

HANSAELECTRA

HANSACLINICA

HANSAACTIVEJET
DIGITAL

HANSAEMOTION THM
„WELLFIT”

HANSACLINICA

BLACK MATT EDITION
Umývadlové batérie

ĪŔȩȶʽƢࡸòɢɭƃǠȶʽƢŹŔʋƢɭǫơ òɢɭƃǠŔ

HANSALIGNA

HANSATWIST

HANSAMICRA

HANSALOFT

HANSACLIFF

HANSADESIGNO STYLE

HANSAVANTIS

HANSAPINTO

ąÚD¥°ġE%õEáwD

HANSAMURANO
by HANSA

HANSAMIX

HANSATWIST

HANSAFIT

HANSAPRIMO

ĪFèF¥¶%òĀ

HANSA¥¶ĪࡸòþĵF

HANSAPUBLIC

Kompletné balíky
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ࠕࠗ

SMART SPRCHA

࠙࠘

ò¡èþč-qĵ©

ࠚࠔ

HANSAFIT

ĪơɭơǿȥŖȶŹȍŔɽʍ

ʠƃǠˊȥɽȇƢŹŔʋƢɭǫơ

HANSANOVA

HANSATWIST

HANSALIGNA

HANSASTELA
(od 01.04.2021)

HANSAPOLO

HANSAPICO

HANSASTELA
(do 30.06.2021)

HANSARONDA

Umývadlové batérie
ĪŔȩȶʽƢࡸòɢɭƃǠȶʽƢŹŔʋƢɭǫơ
òɢɭƃǠŔ
ĪơɭơǿȥŖȶŹȍŔɽʍ
ʠƃǠˊȥɽȇƢŹŔʋƢɭǫơ

by HANSA
HANSAMURANO
HANSALOFT
HANSACLIFF
HANSADESIGNO STYLE
HANSALIGNA
HANSASTELA (od 01.04.2021)
HANSASTELA (do 30.06.2021)
HANSARONDA
HANSAMIX
HANSATWIST
HANSAFIT
HANSAVANTIS
HANSAPINTO
HANSAPRIMO
HANSAPOLO
HANSAPICO
ĪFèF¥¶%òĀ
HANSANOVA
HANSAPUBLIC
Kompletné balíky
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ࠔࠔ࠘
ࠔࠖࠜ
ࠔ࠘ࠚ
ࠔࠚࠖ
ࠔࠛࠚ
ࠕࠓࠖ
ࠕࠔࠚ
ࠕࠖࠖ
ࠕࠗࠔ
ࠕ࠘ࠖ
ࠕ࠙ࠖ
ࠕࠚࠖ
ࠕࠛ࠘

ࠕࠛࠜ
ࠕࠜࠚ
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Ú°5°wDõ°ġEÚá°5ĄõĬ

HANSAMATRIX
Jednotlivé komponenty

HANSAMATRIX
Podomietkové telesá

Prítoková a odtoková súprava

HANSABLUEBOX
-ơȍȇȶʽˋɢɭơǠȒŔƎ

HANSABLUEBOX
Podomietkové telesá

HANSAVARIO áɭơǠȒŔƎ

HANSAVARIO
Podomietkové telesá

¥ŖɽʋơȥȥƢʋˊƆơ

qȍŔʽȶʽƢࡸèʠƆȥƢɽɢɭƃǠˊ

bȍơˉǫŹǫȍȥƢǠŔƎǫƃơࡸ
áɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶ

HANSAUNITA

HANSAFIT

HANSAMICRA

Podomietkové
ɭơȥȶʽŔƆȥƢɭǫơʁơȥǫơɢɭơ
HANSAVAROX

êÚá,o°ġEÚá°5ĄõĬ

òɢɭƃǠȶʽƢɽˊɽʋƢȟˊŔ
ɭơȥȶʽŔƆȥƢɽŔƎˊ

èʠƆȥƢɽɢɭƃǠˊ

òŔƎˊɭʠƆȥˋƃǠɽɢɮƃǠ

õDá°êõõĬ¢°wDõĄ

HANSAEMOTION

HANSATEMPRA STYLE

HANSAPRISMA

oDõoॺ,áD

HANSAMEDIPRO

HANSAMEDICA

HANSACLINICA
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Podomietkové ventily

öɢơƃǫŖȍȥơʋơɭȟȶɽʋŔʋˊ

HANSACLINICA

¶ȇɭŔǿʽŔȥơࡸȶŹȇȍŔƎȶʽࠃࡲ߿

ROLLBOX
ɽŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇˋȟ
ʽʍŔǠȶʽŔȥǭȟǠŔƎǫƃơ

òɢɭƃǠˊŔɢɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶ

HANSAMEDIPRO
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HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty
HANSAMATRIX Podomietkové telesá
HANSABLUEBOX -ơȍȇȶʽˋɢɭơǠȒŔƎ
HANSABLUEBOX Podomietkové telesá
HANSAVARIO áɭơǠȒŔƎ
HANSAVARIO Podomietkové telesá
Podomietkové ventily
¶ȇɭŔǿʽŔȥơࡸȶŹȇȍŔƎȶʽࠃࡲ߿
Prítoková a odtoková súprava
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áȶƎȶȟǫơʋȇȶʽƢɭơȥȶʽŔƆȥƢɭǫơʁơȥǫơ
pre HANSAVAROX

ࠖࠓ࠙
ࠖࠔࠖ
ࠖࠔ࠙
ࠖࠕࠚ
ࠖࠖࠚ
ࠖࠗࠓ
ࠖࠗࠖ
ࠖ࠘ࠔ
ࠖ࠘࠙
ࠖ࠘ࠜ

òɢɭƃǠȶʽƢɽˊɽʋƢȟˊŔɭơȥȶʽŔƆȥƢɽŔƎˊ
èʠƆȥƢɽɢɭƃǠˊ
òŔƎˊɭʠƆȥˋƃǠɽɢɮƃǠ
Nástenné ʋˊƆơ
qȍŔʽȶʽƢࡸèʠƆȥƢɽɢɭƃǠˊ
bȍơˉǫŹǫȍȥƢǠŔƎǫƃơࡸáɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶ

ࠖࠚࠗ
ࠖࠛࠜ
ࠖࠜ࠙
ࠗࠓࠔ
ࠗࠔࠕ
ࠗࠕࠕ

HANSAEMOTION
HANSATEMPRA STYLE
HANSAPRISMA
HANSAUNITA
HANSAFIT
HANSAMICRA

ࠗࠖࠖ
ࠗࠖࠚ
ࠗࠖࠛ
ࠗࠖࠜ
ࠗࠗࠓ
ࠗࠗࠔ

HANSAMEDIPRO
HANSAMEDICA
HANSACLINICA
HANSACARE

ࠗࠗࠗ
ࠗ࠙࠘
ࠗࠚࠖ
ࠗࠛࠔ

ࠖ࠙ࠕ

öɢơƃǫŖȍȥơʋơɭȟȶɽʋŔʋˊ
HANSATEMPRA
HANSAMEDIPRO
HANSACARE
HANSACLINICA
HANSAELECTRA
HANSAMINIMAT Poistný termostat

ࠗࠛ࠘
ࠗࠛࠜ
ࠗࠜࠓ
ࠗࠜࠔ
ࠗࠜ࠘
ࠗࠜࠚ

òɢɭƃǠˊŔɢɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶ

ࠗࠜࠜ
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ą5áĺ%êDáġwê
áɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶŔȥŖǠɭŔƎȥƢƎǫơȍˊ

Výtokové ramená

HANSABLUEBOX
áɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶ

áɭơƎȍ˙ȶʽŔƃǫơŔ
reverzné súpravy

áɭơɢȍŔƃǠȶʽŔƃǫŔ˖ŖʋȇŔ

ŔɭʋʠʁơŔȶʽȍŖƎŔƃǫơ
prvky

%ŔʋƢɭǫơࡸ¥ŔɢŖǿŔȥǫơࡸ
Káble

HANSA Výrobky s
Źơ˖ɢơƆȥȶɽʋȥˋȟǫɢɭʽȇŔȟǫ

Ą,oĬ¢êE%õEáwD
ò¡èþʠƃǠˊȥɽȇƢŹŔʋƢɭǫơ

SWAN
by HANSA

HANSAFIT

HANSAFIT Semipro

HANSA ʠƃǠˊȥɽȇƢŹŔʋƢɭǫơ

HANSADESIGNO STYLE

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSACARE

HANSAMIX

HANSATWIST

HANSAVANTIS

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPICO

êDáġwê¢EõEĬ
Servisné témy

Servisné témy

Obj.č.

Technika

Zdravie

‹ 0,3 %

Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.

Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu.
Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.

Napájanie z batérie – armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumulátorom.

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

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

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovania.

Vetranie v potrubnom systéme – konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na
hygienické vypúšťanie výtokov.
Prevzdušňovač potrubia – na požadované zabezpečenie armatúry.

Bezpečnosť
H A NS A 3S: Systém pre bezpečnú a rýchlu montáž.
Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.

Armatúra pre studenú vodu alebo predohriatu vodu iba s jedným prívodom.

THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA.

Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717

Popis, názov a značka Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Jej použitie je povolené pre spoločnosť Hansa Armaturen GmbH.
Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti a príslušných vlastníkov.

Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717
Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Komfort
Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.
Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícii v rozličných dĺžkach/vám poskytujú
viac slobody pri plánovaní a stvárnení.

Classic Spray

Vytvorte si s nami váš vlastný sortiment:
HANSASERVICEplus

oèVHOQĤUHJLVWHU

3UHKôDGSLNWRJUDPRY

Cascade Spray

áɭơǠȒŔƎɢǫȇʋȶǌɭŔȟȶʽ

Obj.č.

1ÆYRGQDRčHWURYDQLHDėGUĩEX
SURGXNWRYHANSA

Cena €

Strana

Cena €

Strana

00790000

22,55

520

01612106

205,84

453

9\WODÑWHVLYDčXSHÑLDWNXVLQGLYLGXÆOQ\PVWYÆUQHQèP

0RGHUQØVDQLWÆUQHDUPDWėU\VDGQHVY\UÆEDMė]UĀ]Q\FK

oLVWLDFHSURVWULHGN\QDVDQLWÆUQHDUPDWėU\

00868101

148,62

295

01622193

190,11

455

2b&RUSRUDWH,GHQWLW\KRYRUèNDĩGĤDYčDNHčWHVWÆOH

PDWHULÆORYWDNDE\PRKOLE\đVSOQHQØSRĩLDGDYN\QDčLFK

1HQDKUDGLWHôQRX]ORĩNRXÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRYQD

00870019

427,57

52

01622195

190,11

451

QHGRUD]LODGRYčHWNĤFKNėSHôQè6WYÆUQLWHVLYDčH

]ÆND]QèNRY]KôDGLVNDGL]DMQXDIXQNFLH$E\VDGRVLDKOD

00880019

493,35

52

01622196

190,11

453

DUPDWėU\+DQVDWDNDE\VDKRGLOLNYDčHMILUPHDNYDčHM

GOKÆĩLYRWQRVđDSRWHčHQLH]IXQNFLHSURGXNWXDY\OėÑLORVD

RčHWURYDQèDUPDWėUWUHED]ÆVDGQHGRGUĩLDYDđQDVOHGXMėFH

108,32

295

01632103

179,53

456

RVREQRVWLoLXĩWUYÆWHQDXYHGHQèQÆ]YXÑLPHQDDOHER

SRčNRGHQLHDUHNODPÆFLDPXVLDVDDNRSULSRXĩèYDQèWDNDM

RGSRUėÑDQLD

171,56

294

01642103

163,71

456

LQĤFKPDWHULÆORFKVHANSA SERVICEplusXUREèWHYDčX

SULSUDYLGHOQRPÑLVWHQèGRGUĩLDYDđVWDQRYHQØSRGPLHQN\

ŝ3RXĩèYDMWHOHQSURVWULHGN\QDNWRUĤFKMHYĤVORYQHXYHGH

294

01662196

283,76

454

DUPDWėUXHANSAVėÑDVđRXYDčHMSUH]HQWÆFLH3ĀVRELYØ

DEUDđGRėYDK\]QÆčDQOLYRVđPDWHULÆORYDÑLVWLDFLFK

295

01662295

291,62

452

204

01662296

291,62

454

466

01670176

251,85

471

210

01670183

213,83

214

204

01692176

385,52

469

225,49

466

01692183

309,40

210

207,86

205

01692276

430,63

469

VDQLWÆUQHÑLVWHQLHMHYHôPLUR]GLHOQHYb]ÆYLVORVWLRGVSĀVREX

227,05

203

01692283

347,52

210

XVDG]RYDQLDQHÑLVWĀWDWYRUE\YÆSHQDWĤFKXVDGHQèQ

227,05

204

01712192

221,97

455

3OÆQRYDQLHÑLVWHQLDMHSUHGSRNODGRPSUHYRôEXYKRGQĤFK

01092186

245,11

466

01742183

283,56

211

3UL]QDMWHVYRMXSUDYėWYÆUVLQGLYLGXÆOQ\PLSRYUFKPL

SURVWULHGNRYDSRVWXSRYÑLVWHQLD3ULùRPE\PDOLE\đ

01092283

227,05

203

01772183

407,71

213

.ėSHôùDMHYĩG\YĤUD]RPčWĤOXDYNXVX1LHYĩG\SULWRP

SULQDMPHQčRP]RKôDGQHQØQDVOHGXMėFHRNROQRVWL

01102283

239,38

206

01772583

457,72

214

UDG\DUPDWėUKRYRULDURYQDNĤPMD]\NRPDNRÑORYHN

ŝPLHVWRSRXĩLWLD

01111183

254,43

206

01849183

144,96

508

HANSA SERVICEplusMHLGHÆOQ\PVSURVWUHGNRYDWHôRP

ŝI UHNYHQFLDDGUXKÑLVWHQLD ]ÆNODGQØDOHERXGUĩLDYDFLH

01121183

334,64

536

01859183

77,72

508

WDNHMWRNRPXQLNÆFLH6WYÆUQLWHVLYDčXNėSHôùXYRYDčLFK

01131183

295,74

205

01880076

54,49

465

IDUEÆFK=YRôWHVLQH]Y\ÑDMQØSRYUFKRYØėSUDY\SUHYDčH

01131186

297,81

467

01880083

34,03

465

DUPDWėU\8NÆĩWHNWRVWH3UL]QDMWHVYRMXSUDYėWYÆU

369

$SUHNYDSWHYDčLFKKRVWèŏ

008921160050
00918101
00938101

171,56

00968101

154,55

01042183

210,65

01042186

238,80

01063283

246,68

01082183

207,86

01082186
01082283
01092183
0109218300006

536

01883583

01152283

427,87

537

01948176

290,38

468

01162283

186,23

207

01948183

290,81

209

01182183

265,57

206

01948276

379,73

469

01182186

304,70

467

01948283

329,03

209

01142283

292,33

0ǭɽơȍȥˋɭơǌǫɽʋơɭ

28,15

S URVWULHGNRY

RGVWUÆQHQLHYÆSHQDWĤFKXVDGHQèQVėN\VHOLQ\3UL

QØĩHVėYKRGQØSUHGDQėREODVđSRXĩLWLD
ŝ1 HSRXĩèYDMWHĩLDGQHÑLVWLDFHSURVWULHGN\NWRUØREVDKXMė
N\VHOLQXVRôQėN\VHOLQXPUDYÑLXDOHERN\VHOLQX

3OÆQRYDQLHÑLVWHQLDYbREODVWLYHUHMQØKR
NRPHUÑQØKRY\XĩèYDQLD
6SHNWUXPYHUHMQĤFKNRPHUÑQĤFKREMHNWRYVLDKDSUèNODGQH
RGQHPRFQèFD]DULDGHQèSUHSRWUDYLQÆUVN\SULHP\VHOFH]
čSRUWRYLVNÆDĩSRKRWHO\DUHčWDXUÆFLHSULÑRPDGHNYÆWQH

RFWRYėSUHWRĩHWLHWRSURVWULHGN\PĀĩXVSĀVRELđ]ÆYDĩQØ
S RčNRGHQLD
ŝ1 HSRXĩèYDMWHÑLVWLDFHSURVWULHGN\REVDKXMėFHFKOÿURYØ
ELHOLGOÆ DNRQDSU6DYR 
ŝ7DNWLHĩÑLVWLDFHSURVWULHGN\REVDKXMėFHN\VHOLQX
IRVIRUHÑQėVėSRXĩLWHôQØOHQYbREPHG]HQHMPLHUH
ŝ3RXĩLWLHDEUD]èYQHSĀVRELDFLFKSRPRFQĤFKÑLVWLDFLFK
SUèSUDYNRYDSURVWULHGNRYDNRVėÑLVWLDFHSUÆčN\DEUD]èY
QHKXEN\DXWLHUN\]PLNURYOÆNLHQMHQXWQØY\OėÑLđ
SUHWRĩHPĀĩXY\YRODđSRčNRGHQLH SRčNUDEDQLH 
ŝ0 LHčDQLHÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRY]ÆVDGQHQLHMHSRYROHQØ

Odporúčame HANSASHINE

ÑLVWHQLH 
ŝGUXKLQčWDORYDQĤFKSURGXNWRY ]ÆNODGQØPDWHULÆO\
DPDWHULÆO\SRYUFKRYĤFKSOĀFK 

1ÆčÑLVWLDFLSURVWULHGRNQDDUPDWėU\DXPĤYDGOÆ0LQDFRU
PÆSHUIHNWQØ]ORĩHQLHQDMHPQėVWDURVWOLYRVđRbWLHWR

ŝFHONRYĤVWDYLQčWDORYDQĤFKSURGXNWRY

YĤUREN\

3RYUFKRYØSORFK\VDQLWÆUQ\FKDUPDWėU
1DMÑDVWHMčLHSRXĩèYDQÆSRYUFKRYÆSORFKDVDQLWÆUQHM
DUPDWėU\MHFKUÿPRYDQÆDOHERQLNORYDQÆSRYUFKRYÆSORFKD
ėO G

HANSASERVICEplus
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Výtokové ramená
HANSABLUEBOX áɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶ
áɭơƎȍ˙ȶʽŔƃǫơŔɭơʽơɭ˖ȥƢɽʡɢɭŔʽˊ
áɭơɢȍŔƃǠȶʽŔƃǫŔ˖ŖʋȇŔ
ŔɭʋʠʁơŔȶʽȍŖƎŔƃǫơɢɭʽȇˊ
%ŔʋƢɭǫơࡸ¥ŔɢŖǿŔȥǫơࡸŖŹȍơ
HANSA ĪˋɭȶŹȇˊɽŹơ˖ɢơƆȥȶɽʋȥˋȟǫɢɭʽȇŔȟǫ

SMART KUCHYNSKÉ BATÉRIE
SWAN by HANSA
HANSAFIT
HANSAFIT Semipro

࠘ࠕࠖ
࠘ࠕ࠙
࠘ࠕࠚ

HANSA KUCHYNSKÉ BATÉRIE
HANSADESIGNO STYLE
HANSALIGNA
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3UHKôDGSLNWRJUDPRY
Technika

Zdravie

‹ 0,3 %

Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.

Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.

Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu.
Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.

Napájanie z batérie – armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumulátorom.

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

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

Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovania.

Vetranie v potrubnom systéme – konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na
hygienické vypúšťanie výtokov.
Prevzdušňovač potrubia – na požadované zabezpečenie armatúry.

Bezpečnosť
H A NS A 3S: Systém pre bezpečnú a rýchlu montáž.
Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.

Armatúra pre studenú vodu alebo predohriatu vodu iba s jedným prívodom.

THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA.

Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717

Popis, názov a značka Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Jej použitie je povolené pre spoločnosť Hansa Armaturen GmbH.
Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti a príslušných vlastníkov.

Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717
Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Komfort
Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.
Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícii v rozličných dĺžkach/vám poskytujú
viac slobody pri plánovaní a stvárnení.

Classic Spray

Cascade Spray

Pulsating Spray

Regular Refreshing Spray

Intense Spray

Rain Spray

Massage Spray/Pulsating Spray

Sensitive Spray

Active Spray
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Cena €

Strana

00790000

22,55

520

Obj.č.

Cena €

Strana

01612106

205,84

453

00868101

148,62

295

01622193

190,11

455

00870019

427,57

52

01622195

190,11

451

00880019

493,35

52

01622196

190,11

453

008921160050

108,32

295

01632103

179,53

456

00918101

171,56

294

01642103

163,71

456

00938101

171,56

294

01662196

283,76

454

00968101

154,55

295

01662295

291,62

452

01042183

210,65

204

01662296

291,62

454

01042186

238,80

466

01670176

251,85

471

01063283

246,68

210

01670183

213,83

214

01082183

207,86

204

01692176

385,52

469

01082186

225,49

466

01692183

309,40

210

01082283

207,86

205

01692276

430,63

469

01092183

227,05

203

01692283

347,52

210

0109218300006

227,05

204

01712192

221,97

455

01092186

245,11

466

01742183

283,56

211

01092283

227,05

203

01772183

407,71

213

01102283

239,38

206

01772583

457,72

214

01111183

254,43

206

01849183

144,96

508

01121183

334,64

536

01859183

77,72

508

01131183

295,74

205

01880076

54,49

465

01131186

297,81

467

01880083

34,03

465

01142283

292,33

536

01883583

28,15

369

01152283

427,87

537

01948176

290,38

468

01162283

186,23

207

01948183

290,81

209

01182183

265,57

206

01948276

379,73

469

01182186

304,70

467

01948283

329,03

209

01192183

287,99

205

01949283

345,79

209

01192186

328,36

467

01968176

287,15

468

01211183

382,55

537

01968183

286,99

208

01262183

262,74

207

01968276

322,41

468

01321183

254,30

207

01968283

325,15

208

01361183

543,03

538

01969283

342,61

208

01382283

480,05

537

01970200

56,07

398

01392183

666,62

538

01982001

105,50

457

01526283

284,52

476

02200100

60,68

349

01526286

284,52

476

02210100

80,09

349

01536283

298,73

475

02250100

129,56

348

01536286

298,73

476

02260100

148,62

348

01546283

312,97

475

02288101

58,21

346

01546286

312,97

475

02288102

102,86

346

01612103

200,77

455

02288183

83,50

346

01612105

205,84

451

02288202

102,86

345

Vydanie 01/2021
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Cena €

Strana

Obj.č.

Cena €

Strana

02289134

49,69

02289135

49,69

347

04120473

35,69

431

347

04120500

31,81

430

02289172

102,52

345

04120573

40,00

431

02440005

31,48

450

04180100

820,62

412

02450006

31,48

450

04180240

493,99

416

02460002

31,48

450

04180300

820,58

412

02532203

288,11

459

04180340

581,78

417

02542202

337,28

458

04190100

791,03

412

02552203

316,04

459

04190240

467,40

417

02552205

321,54

458

04190300

791,06

413

02552206

321,54

458

04190340

517,74

417

02562202

353,02

459

04280100

144,48

361

02572203

313,36

461

04390100

698,99

414

02572205

337,28

460

04400100

413,57

413

02572206

337,28

460

04420100

63,50

424

02582202

369,17

460

04420200

60,30

424

02682000

110,19

461

04430100

19,31

427

02692000

116,12

461

04460100

85,80

423

02702000

120,29

461

04480100

169,00

404

02720200

57,87

462

04550200

215,28

403

02850100

319,62

344

04780200

104,49

402

02879135

189,98

344

04790200

109,97

402

02879172

239,40

344

04800100

11,55

429

02950100

193,56

347

04860100

287,93

413

03012173

426,57

190

05160100

265,07

356

03032273

400,44

189

05170100

297,23

356

03063273

285,46

191

05180100

24,02

357

03082273

240,21

188

05199000

80,25

107

03092273

247,98

188

05280100

192,58

503

03131173

319,92

189

05672019

538,81

40

03342273

266,61

533

05672029

538,81

39

03382273

276,09

534

05672119

604,15

42

03402473

883,81

198

05672129

604,15

41

03402483

845,35

198

05682019

669,44

41

03419473

511,70

199

05682029

669,44

40

03419483

489,43

198

05682119

734,77

43

03422073

2.138,29

192

05682129

734,77

42

03670173

263,89

200

05822172

164,31

193

03742173

347,08

191

059821000050

168,11

503

03832273

338,85

190

059921000050

209,60

503

04050100

95,19

430

06032203

429,29

143

04050200

72,04

430

06063203

306,66

144

04099140

85,29

361

06072203

271,32

143

04110200

21,29

420

06082203

257,79

142

04120200

46,91

430

06092103

271,32

141

04120273

45,08

431

06092203

271,41

141

04120373

41,83

431

06131103

309,71

142

04120400

29,30

430

06142209

545,05

33
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Obj.č.

Cena €

Strana

06152219

468,14

0615221933

551,09

33

09031183

208,39

222

34

09052283

148,69

221

06289105

97,82

345

09052285

148,69

221

06402103

377,82

144

09063283

177,59

223

06439473

473,06

153

09063285

177,59

224

06439493

499,58

153

09092183

161,53

219

06442473

858,49

152

09092185

161,53

219

06442493

869,03

152

09092283

161,53

220

06462083

2.094,31

145

09092285

161,53

220

06659105

280,13

342

09121183

249,54

542

06670103

298,65

154

09131183

191,92

222

06742103

380,26

145

09142283

214,19

541

06822102

176,51

146

0914228333

349,13

90

07442203

1.065,92

72

09142285

214,19

542

07452203

1.469,70

71

09202203

316,17

540

07462283

1.534,26

71

0920220333

422,98

90

07620100

25,14

50

09202205

316,17

540

0764010033

76,03

82

09221103

344,67

541

07732201

529,74

91

09302203

190,59

222

07742201

813,37

38

09302205

190,59

223

08050290

983,83

340

09440179

331,46

63

08220100

898,14

509

09440189

331,46

63

08240202

699,94

485

09450170

186,32

64

08240282

724,02

485

09469179

394,42

64

08302201

386,92

457

09479279

394,42

64

08302281

456,57

457

09542203

301,79

217

08340302

736,06

485

09542205

301,79

217

08382202

1.074,61

486

09552203

287,36

218

08382212

776,43

486

0955220333

357,89

81

08382292

857,50

486

09552205

287,36

218

08385202

1.074,61

487

09670183

161,53

228

08385292

857,50

487

0967018333

295,92

85

08609175

170,77

342

09670185

161,53

228

08619175

355,06

509

09692193

192,76

543

08629175

347,17

510

09692195

192,76

543

08707100

212,20

484

09742183

198,60

224

08717100

265,25

484

0974218333

354,04

83

08805202

355,60

478

09742185

198,60

224

08806200

254,64

479

40509073

433,33

364

08806202

338,68

478

40509083

433,33

364

08866200

692,39

68

40529073

252,78

367

08866201

720,71

53

40529083

219,92

367

08866202

720,71

53

40549173

315,26

365

09012283

175,73

218

40549183

315,26

365

09012285

175,73

219

40559173

160,51

367

09022283

154,72

220

40559183

160,51

368

0902228333

265,32

82

40569073

535,95

362

09022285

154,72

221

40569083

535,95

362
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Obj.č.

Cena €

Strana

40579073

705,07

362

40579083

705,07

363

40589073

716,55

40589083

Obj.č.

Cena €

Strana

44430100

381,51

397

44430170

396,65

397

363

44440100

113,18

427

716,55

363

44440163

107,67

426

44000100

247,63

313

44440173

113,31

427

44010100

357,95

313

44440183

107,67

426

44020100

495,58

313

44440193

107,67

426

44030100

619,04

314

44440200

107,67

426

44040100

87,67

314

44450100

6,78

238

44050000

135,96

315

44460200

14,03

432

44050100

41,32

315

44460300

12,62

237

44120200

30,97

429

44460500

12,12

432

44120300

27,09

429

44509583

346,45

135

44120400

25,38

429

44519583

396,81

127

44130100

140,03

405

44529583

467,90

109

44140100

125,83

405

44539583

467,90

100

44150110

168,05

404

44549583

390,22

154

44150130

176,31

404

44559583

446,95

145

44160110

153,85

405

44569573

341,06

169

44170110

60,22

398

44569583

390,22

184

44170210

72,70

398

44579573

391,02

161

44180200

543,43

385

44579583

446,95

178

44190200

567,81

385

44589583

357,49

200

44240100

35,05

428

44599583

409,51

192

44250000

34,33

424

44600113

40,92

399

44250100

52,54

424

44600133

52,63

399

44260100

422,93

414

44610300

29,38

395

44260240

443,24

415

44610400

36,81

395

44260300

470,46

414

44610500

30,69

394

44260340

486,42

416

44620500

42,40

394

44270100

398,42

415

44630300

41,75

395

44270240

398,42

416

4463030033

62,15

87

44270300

436,47

415

44630500

36,54

394

44270340

436,51

416

44640300

57,70

420

44350100

452,50

387

44640310

60,99

420

44350130

482,07

386

44670113

82,69

409

4435013033

875,09

86

44670133

88,10

409

44350230

533,47

386

4467013333

187,25

87

44360100

174,75

418

44680113

40,18

400

4436010033

281,21

84

44680133

49,47

237

44360200

195,18

418

4468013333

95,92

84

44370100

164,99

418

44681113

36,30

400

44370200

184,28

419

44700300

65,59

408

44380200

292,88

388

44710300

59,40

408

44380300

327,11

388

44730100

6,78

432

44390200

292,88

388

44740100

100,00

419

44410100

246,70

403

44740200

99,69

419

44420100

519,28

403

44770111

74,61

406
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Obj.č.

Cena €

Strana

44770131

83,12

407

46042273

100,90

285

44780113

75,74

410

46062273

91,43

285

44780133

83,46

410

46073203

103,71

286

44780211

63,37

408

46082273

110,37

556

44780213

64,90

409

46092273

126,14

556

44780233

76,97

410

46102206

171,84

483

44790111

81,59

407

46112103

109,55

286

44790131

87,51

407

46120103

93,82

287

44800000

92,76

314

46152206

185,36

483

44810000

100,76

357

46169103

61,30

287

44820000

100,76

357

46179103

52,06

288

44882183

405,00

190

46282206

222,50

482

44892183

447,28

144

46520090

403,34

303

44902173

370,45

160

46530090

355,32

303

44902183

414,68

176

48080121

313,07

380

45012183

183,23

473

48080131

320,63

380

45012186

183,23

473

48102131

374,63

381

45012283

141,88

254

48130121

256,42

384

45022183

168,42

474

48130131

251,67

384

45022186

168,42

474

48150171

234,01

387

45022283

130,52

254

48372131

415,80

383

45042283

127,70

254

49000000

349,14

302

45052283

173,09

256

49010000

322,99

302

45062283

116,33

255

49202203

267,21

550

45073283

150,38

256

49221103

277,43

550

45082293

167,32

548

49372203

114,90

264

45092283

208,56

253

49381103

184,41

265

45102283

219,92

253

49402203

112,53

265

45112183

173,09

257

49422203

104,51

265

45120163

124,57

260

49433203

154,31

267

45120183

154,39

260

49442103

159,20

267

45132283

251,11

548

4944210300003

209,74

267

45142283

313,57

548

49450103

139,69

270

45152283

173,09

255

49462203

133,02

266

45169183

63,73

257

49482203

139,35

550

45179183

54,62

261

4948220300676

174,55

551

45182283

312,14

549

49491103

211,51

551

45202293

239,50

549

49502203

282,50

552

45341183

170,26

255

49512203

167,72

268

45372283

216,51

257

49522203

262,73

552

45381193

232,94

549

49542203

254,42

263

45510080

497,09

301

49552203

246,36

263

45520080

450,94

301

49562203

126,18

264

45530080

662,59

301

4956220300676

161,00

264

45692183

117,40

260

49571103

171,15

266

46012206

168,42

481

49759003

60,29

229

46022206

170,42

481

49759005

60,29

230

46022286

175,43

482

49769003

69,63

225
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Obj.č.

Cena €

Strana

49769005

69,63

225

49779003

52,57

229

49779005

52,57

49979003

Obj.č.

Cena €

Strana

51211183

488,62

121

51342201

518,14

122

229

51362283

443,38

530

63,73

268

51372283

550,41

531

49989003

54,57

271

51382283

504,53

530

49999003

46,99

270

51402193

125,01

275

50000900

98,08

341

51402293

114,37

275

50010900

107,28

341

5140229300676

114,37

276

50412201

551,91

113

51412293

108,20

276

50422201

306,96

113

51422293

102,01

276

50432101

447,38

114

51433293

139,11

278

50462071

1.103,78

114

51442193

142,18

278

50500100

104,65

341

514421930067

142,18

278

50510100

92,45

341

51450163

105,12

282

50609193

61,30

279

51450193

108,20

282

50619193

52,06

283

514501930067

108,20

282

50629993

44,40

283

51462293

179,28

277

50669983

43,81

261

51482293

108,20

554

50679003

73,48

108

5148229300676

108,20

554

50679903

80,98

108

51492283

370,15

121

50709903

44,70

287

51492293

289,70

118

50719003

90,06

99

51502293

129,81

274

50868101

141,81

292

5150229300676

129,81

274

5086810133

201,17

89

51522286

139,73

275

50918101

183,33

291

51522293

117,48

274

5091810133

197,96

88

51531193

160,74

277

50938101

183,33

289

51542293

208,66

273

5093810133

191,66

88

51552293

221,04

273

5093810184

256,76

290

51562293

255,00

553

5093810196

293,31

290

51570162

175,18

425

50968101

162,39

293

51570163

175,18

425

5096810133

215,25

89

51570172

170,32

425

51012283

398,60

529

51570173

170,36

426

51021183

488,71

529

51570183

175,18

425

51032283

398,60

121

51591193

182,39

555

51032293

314,62

118

51602293

285,94

553

51052183

707,95

125

51612193

133,01

555

51072281

1.056,14

38

51622193

135,62

556

51092183

438,31

125

51682281

960,15

38

51129172

336,19

342

51692283

654,38

124

51162180

170,71

128

51692293

501,52

119

51180163

73,35

422

51702201

470,87

125

51180170

78,77

423

51712283

386,49

123

167,77

84

51722283

351,18

123

5118017033
51180173

78,77

423

51733283

361,87

126

51180180

73,35

422

51792201

470,63

30

51180183

73,35

422

51792221

543,08

30

51180193

73,35

422

51832283

381,94

122

18
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Cena €

Strana

Obj.č.

Cena €

Strana

51832293

292,81

118

52682207

169,90

246

51852183

505,01

127

52702293

125,03

554

51860183

417,24

135

53010300

1.645,07

353

51882283

370,58

123

53020300

1.761,36

353

51882293

280,35

119

53030300

789,96

355

51892283

420,43

120

53040300

818,26

355

5189228334

665,09

120

53060200

352,20

360

51911183

426,40

124

53060300

422,52

360

51922283

390,62

120

53070300

953,28

354

51932201

298,77

31

53080300

981,60

354

51932211

369,09

31

53122063

885,82

134

51942201

814,90

32

53122083

885,82

133

51942211

885,22

32

53249440

174,20

360

51983283

420,43

126

53259063

507,39

134

51990200

31,60

420

53259083

507,39

134

52202207

305,34

544

53272083

2.490,55

127

52221107

322,60

544

53280100

538,81

340

52372273

196,85

243

53549420

245,32

169

52372277

153,34

243

53549470

236,36

359

52381177

203,55

245

54120200

47,51

428

52392293

148,36

279

54120300

37,53

428

52402273

141,03

244

54120400

38,90

428

52402277

141,03

243

54120500

40,42

428

52422273

134,07

244

54390100

117,40

391

52422277

134,07

244

54912273

314,16

532

52433273

162,05

247

54912283

323,59

533

52433277

162,05

247

55191133

333,48

534

52442173

180,47

248

55231103

380,99

533

52442177

180,47

248

55262203

305,34

187

52450173

149,64

251

55282203

307,70

531

52450177

149,64

251

55302203

368,18

140

52461173

177,66

245

55342203

302,48

187

52461177

177,66

245

55352203

349,77

140

52472277

418,73

242

5609210178

938,52

93

52482273

195,24

545

57082201

248,01

175

52482277

195,24

545

57082273

235,21

159

52491173

233,19

546

57092201

270,61

175

52491177

233,19

546

57092273

244,04

158

52502100

220,10

503

57102201

388,06

176

52520100

42,86

423

57102273

367,51

160

52532103

252,19

547

57112273

301,69

532

52532107

252,19

547

57122209

545,05

35

52542287

286,53

241

57122279

426,30

34

52552287

272,42

241

57131101

334,10

176

52562273

203,51

242

57142201

282,34

174

52562277

156,68

242

57142273

232,26

158

52662293

139,11

555

57152201

297,72

174

52682203

169,90

246

57152273

246,94

158
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Číselný register

Obj.č.

Cena €

Strana

57162219

468,14

36

57162279

396,91

35

57182273

244,04

57192273

Obj.č.

Cena €

Strana

57942171

318,17

298

57952171

364,57

298

159

5795217133

560,64

90

235,21

159

57962171

364,57

299

57240000

214,60

162

58080101

254,68

438

57241000

214,60

162

58080201

291,31

462

57252073

2.234,42

161

58099103

810,59

379

57281000

214,60

169

58099113

940,49

379

57302173

823,21

167

58101201

359,71

462

57302411

813,46

182

58102101

320,55

438

57302421

778,06

181

58130001

187,04

439

57302473

823,21

167

58130101

189,29

439

57319173

490,98

168

58149103

600,41

382

57319411

500,51

182

581491130067

650,12

383

57319412

490,69

182

58150071

177,94

442

57319473

490,98

167

58150171

182,63

441

57482209

645,35

29

5815017133

312,75

85

57492219

568,44

29

58152171

187,54

442

57522203

360,71

96

58162171

234,13

441

57532203

260,47

97

5816217133

380,68

82

57542203

280,77

97

58280100

146,06

60

57552203

380,96

96

58300100

146,06

60

57562103

450,80

97

58372101

284,19

439

57572183

471,06

98

58410101

438,39

437

57583203

426,90

98

58429103

1.386,64

378

57639583

390,22

109

58442101

528,85

437

57649583

445,93

100

5863017182

367,39

436

57652100

155,38

100

5863017184

367,39

436

5765210033

273,47

84

5863017282

509,11

67

57670101

279,17

183

5863017284

509,11

67

57670173

252,83

169

5864217182

454,08

435

57692103

496,20

96

5864217184

454,08

435

57702103

385,85

99

5864217282

619,19

67

57710173

320,48

108

5864217284

619,19

66

57742101

374,53

178

5865017182

1.102,14

377

57742173

338,11

160

5865017184

1.102,14

377

57752473

929,36

106

5865017282

1.454,80

66

57752483

888,95

106

5865017284

1.454,80

65

57762073

2.195,81

99

59902034

28,70

521

57772103

380,96

98

59904501

260,41

514

57799473

558,28

107

59904601

65,96

512

57799483

558,28

106

59904983

98,16

508

57822100

189,54

179

59905576

37,46

349

57832171

341,87

177

59905577

82,90

349

57852171

341,87

177

59910417

177,47

470

57860100

140,68

340

59910419

177,47

470

57932171

324,19

297

59910424

69,83

348

5793217133

504,75

89

59910648

42,73

61

20
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Cena €

Strana

Obj.č.

Cena €

Strana

59911183

177,47

470

59913578

20,14

522

59911330

79,78

487

59913586

31,87

371

59911380

177,47

470

59913589

79,78

511

59911431

105,79

512

59913590

124,47

507

59911437

87,63

512

59913591

209,38

507

59911438

195,39

510

59913592

209,38

507

59911525

177,47

515

59913650

65,62

368

59911527

276,09

515

59913678

32,24

371

59911653

83,08

344

59913761

54,25

369

59911670

24,96

517

59913823

79,78

516

59911777

48,00

515

59913824

37,13

384

59912160

51,96

505

59913827

23,35

371

59912163

106,17

506

59913828

28,70

369

59912169

12,62

506

59913831

28,70

369

59912235

66,74

506

59913840

28,70

370

59912324

42,69

512

59913871

215,43

516

59912386

38,68

510

59913910

34,75

370

59912387

201,94

513

59913911

38,30

370

59912443

64,86

517

59913914

41,01

514

59912459

265,06

508

59913948

455,39

509

59912483

46,62

462

59913949

53,46

514

59912589

106,17

508

59913953

54,25

513

59912754

92,48

506

59913988

36,05

50

59912791

65,03

514

59914017

48,00

364

59912794

60,66

510

59914059

31,20

364

59912843

195,39

514

59914114

48,37

505

59912853

45,99

511

59914129

30,41

513

59913051

48,95

513

59914169

105,64

480

59913075

42,69

513

59914182

69,96

504

59913081

50,08

507

59914183

48,37

505

59913086

35,46

510

59914184

66,50

504

59913136

60,66

507

59914185

54,83

504

59913158

85,00

517

59914186

24,77

505

59913189

108,81

505

59914191

51,71

504

59913190

85,00

506

59914192

51,71

504

59913271

39,44

368

59914417

20,59

371

59913272

17,83

368

59914579

14,99

43

59913311

164,93

515

59914629

28,57

370

59913323

47,41

514

59914712

20,42

371

59913332

47,41

365

63202350

114,51

520

59913335

17,83

366

63302350

192,88

520

59913412

39,44

61

63410020

221,28

51

59913414

47,41

61

64152200

1.318,58

378

59913415

47,41

61

64390100

37,58

427

59913416

56,09

519

64402219

290,19

45

59913417

85,00

61

64412009

457,65

44

59913463

259,37

515

64412219

403,39

44

59913577

18,98

522

64421109

564,06

47
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Číselný register

Obj.č.

Cena €

Strana

64421119

626,04

47

64421129

641,09

48

64432009

504,70

64432029

Obj.č.

Cena €

Strana

81109563

320,31

137

81109593

320,31

136

45

81113563

490,75

130

576,42

46

81113593

490,75

129

64432219

504,70

46

81119563

372,86

129

64442219

506,84

50

81119593

380,69

128

64442229

476,68

49

81129573

493,81

334

64452201

601,29

54

81129583

543,44

334

64462201

603,42

54

81139552

626,56

111

64490100

88,23

50

81139562

651,11

110

64490900

82,30

51

8113956233

839,66

86

64912019

496,36

48

81139572

716,56

111

64912219

438,12

49

81143552

823,87

105

64990100

98,85

43

81143562

848,39

103

65072203

249,98

235

81143572

933,67

104

65073203

462,33

39

81149552

635,99

105

65092203

185,03

234

81149562

660,60

103

65132101

293,21

236

8114956233

850,49

83

65140101

232,65

236

81149572

726,97

104

65159101

758,50

237

81802100

625,69

57

65162101

853,44

236

81802110

645,06

58

65232213

714,23

73

81802120

691,53

58

65242213

801,95

74

81812101

774,09

59

65252213

919,89

74

81812111

806,33

59

65262213

1.034,92

75

81812121

838,56

60

65282203

489,61

76

81843083

302,14

212

65292203

702,87

75

81849083

227,79

211

65412009

332,79

37

81859046

176,37

471

65412079

293,96

36

81859083

157,50

214

65412219

279,68

37

81909001

886,93

69

66360000

27,08

140

81919001

886,93

70

66370000

26,30

143

82603077

266,61

249

66380100

24,22

51

82609073

216,40

249

66390200

30,62

52

82609077

216,40

248

69509101

128,02

350

82619073

150,36

252

80000000

97,32

327

82619077

150,36

251

80010000

140,31

327

83843573

402,88

194

80609093

195,30

280

83843583

402,88

193

80619093

132,45

284

83849573

321,07

194

80623093

256,58

280

83849583

321,07

193

80802100

580,99

54

83853503

467,17

148

80802110

611,58

55

83853513

467,17

147

80802120

642,14

55

83859503

353,49

148

80812101

733,88

56

83859513

353,49

147

80812111

764,45

56

83869573

214,44

201

80812121

795,03

57

83869583

214,44

201

80909001

840,88

68

83879503

256,37

155

80919001

840,88

69

83879513

256,37

155

22
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Cena €

Strana

Obj.č.

Cena €

Strana

84310100

70,47

390

8985908333

259,40

85

84310180

209,68

65

89859085

157,38

231

84310200

82,21

391

89903003

243,08

269

84330100

82,21

390

89909003

187,45

268

84330200

93,93

390

89919003

124,63

271

84370110

193,78

401

89940000

977,31

304

84370130

205,52

401

89950000

1.079,51

304

84370210

211,38

402

84370230

223,16

401

84380113

108,66

396

84380133

120,40

396

84380213

120,40

397

84380233

132,12

396

85269183

195,72

258

85279183

127,70

261

85283083

240,57

258

87603003

491,65

101

87609003

375,41

101

87629003

286,23

109

87723003

491,65

102

87729003

375,41

102

87739003

286,23

110

87843041

405,48

181

87843051

405,48

180

87843073

420,42

163

87843173

420,42

163

87849041

322,07

180

87849051

322,07

179

87849073

332,23

162

87849173

332,23

163

87859041

214,77

185

87859051

214,77

185

87859073

220,49

170

87859173

220,49

170

88609045

422,90

335

88609085

500,69

480

88619045

542,70

215

88619085

541,78

479

88623045

712,89

213

88629045

548,70

212

88629085

546,78

479

88669501

469,22

335

89843083

270,90

226

89843085

270,90

227

89849083

216,65

225

8984908333

329,47

83

89849085

216,65

226

89859083

157,38
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SMART

áɭơƆȶɽʡSMARTŔɭȟŔʋʡɭˊHANSA
ȟʡƎɭơǿʁǫơ
¡ˊʽqŔȥɽŔʽǫơȟơ˙ơŹʠƎʡƃȥȶɽʍɢŔʋɭǭǫȥʋơȍǫǌơȥʋȥˋȟʋơƃǠȥȶȍȷǌǫŔȟࡲáɭơʋȶ
ʽŖɽɽȥŔʁȶʠ˖ʽťƆʁʠǿʡƃȶʠɽŔɢȶȥʠȇȶʠò¡èþŔɭȟŔʋʡɭq¥òƎȶȇŖ˙ơȟơ
ɢȶƎɢȶɭȶʽŔʍʽȶʽŔʁȶȟʽˊʋʽŖɭŔȥǭɢɭǫƎŔȥơǿǠȶƎȥȶʋˊɢɭơ˖ŖȇŔ˖ȥǭȇȶʽʋŔȇ˙ơ
ɢȶȥʡȇŔȟơŔɭȟŔʋʡɭˊȇʋȶɭƢɭơɢɭơ˖ơȥʋʠǿʡǠˊǌǫơȥʠɢȶʠ˙ǭʽŔʋơȒɽȇʡɢɭǭʽơʋǫʽȶɽʍ
ŔʡɽɢȶɭʠʽȶƎˊࡲɭȟŔʋʡɭˊɢɭǫȇʋȶɭˋƃǠȶȇɭơȟǫȥƢǠȶɽʋȶǿǭȥŔɢɭʽȶȟȟǫơɽʋơ
Źơ˖ɢơƆȥȶɽʍŔȥŔʽˊʁơɽŔƎŔǿʡȒŔǠȇȶɢɭǫɽɢȼɽȶŹȶʽŔʍŔɭǫŔƎǫʍɢɭȶɽʋɭơƎȥǭƃʋʽȶȟ
%ȍʠơʋȶȶʋǠɢɭǫɢȶǿơȥǫŔࡲ¶ʋŔȇƢʋȶɢɭȶƎʠȇʋˊȟŖ˖ŖʠǿơȟʽǫŔƃȥơ˙ࠇ߿हȇȶȥƃȶ࢚
ʽˋƃǠɢȶʠ˙ǭʽŔʋơȒȶʽࡲþơɭŔ˖ȥŔɽʋŔȍƆŔɽʽˊʠ˙ǫʍʋơȥʋȶɢȶʋơȥƃǫŖȍࡲ

ġǨŔƂȢƟˑࠊࠂࢴट
ɷɝȲʄɧƟŸǨʄƟȏȲʶ
ɷŔˏŔʙǼǪȜŔ
ȲǨȢʄƟȊǨǊƟȢʄȢƠ
ŔɧȜŔʄʚɧ˃

òȇʽơȍƢɢɭơ
ƃơȍʡɭȶƎǫȥʠ

ơƎȥȶƎʠƃǠƢȥŔɽʋŔʽơȥǫơ
ŔȶŹɽȍʠǠŔ

ࡧ Jednoduché ovládanie:ɽŹơ˖Ǝȶʋˊȇȶʽȶʠǉʠȥȇƃǫȶʠ
ࡧ ŁʽˋʁơȥŖŹơ˖ɢơƆȥȶɽʍࡪɽɭơǌʠȍŖƃǫȶʠʋơɢȍȶʋˊ
ࡧ Vyšší komfort:ɽȥŔɽʋŔʽǫʋơȒȥˋȟʋȶȇȶȟʽȶƎˊ
ࡧ Ekologické:ȟȶ˙ȥȶɽʍơȥȶɭȟȥˋƃǠʡɽɢȶɭʽȶƎˊ
ࡧ Zvýšená hygiena:ɭơƎʠȇƃǫŔʁǭɭơȥǫŔŹŔȇʋƢɭǫǭ
ࡧ ¶ɽȶŹȥƢࡪǫȥƎǫʽǫƎʠŔȍǫ˖ŖƃǫŔɢȶȟȶƃȶʠŔɢȍǫȇŖƃǫơqŔȥɽŔ

ࡧ Jednoduchá elektroinštalácia:ɢɭǫʽťƆʁǫȥơȟȶƎơȍȶʽ
ɽʋŔƆǭɢɭǫɢȶǿǫʍȥŔɢŖǿŔƃǫʠŹŔʋƢɭǫʠ
ࡧ Jednoduchá konfigurácia:ɽɢɭǫɽɢȼɽȶŹǫʋơȒȥˋȟǫ
ȥŔɽʋŔʽơȥǫŔȟǫɢɭȶɽʋɭơƎȥǭƃʋʽȶȟŔɢȍǫȇŖƃǫơqŔȥɽŔ
ࡧ Jednoduché ovládanie:ȥơʽˊ˙ŔƎʠǿơɽŔ˙ǫŔƎȥơȥŖɭŔƎǫơ
ǫŹŔʽŖʁɽȟŔɭʋǉȷȥ
ࡧ Precízna prevádzka:ɽʋơƃǠȥȶȍȷǌǫȶʠáò7
ࡧ Štýlové dizajny:ʁǫɭȶȇƢɽɢơȇʋɭʠȟʽŔɭǫŔȥʋȶʽ
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SMART

ŔǠȇŖǫȥʁʋŔȍŖƃǫŔ
nie je potrebný elektrikár
¥ŔʁơʁǫȇȶʽȥƢŔɭȟŔʋʡɭˊɽŔǫȥʁʋŔȍʠǿʡ
ȒŔǠȇȶŔŹơ˖ɢȶʋɭơŹˊơȍơȇʋɭȶǫȥʁʋŔȍŖƃǫơࡲ
ĪťƆʁǫȥŔȟȶƎơȍȶʽɽŔƎȶƎŖʽŔɽȟŔȍˋȟ
ɢʠ˖ƎɭȶȟȥŔȥŔɢŖǿŔƃǫơŹŔʋƢɭǫơȇʋȶɭƢ
ɽŔɽȇɭˊǿơɢȶƎʠȟˋʽŔƎȍȶࡲ%ŔʋƢɭǫŔȟŖ
ʽˋƎɭ˙ࠂࠄɭȶȇȶʽŔȒŔǠȇȶǿʠʽˊȟơȥǭ
ŔǿɽŖȟɢȶʠ˙ǭʽŔʋơȒŹơ˖ɢȶʋɭơŹˊ
ƎơȟȶȥʋŖ˙ơŔɭȟŔʋʡɭˊࡲ
¥Ŗʁɽơȥ˖ȶɭȥǫơǿơǫŹŔƎȶŹɭˋࡲ
ơɽȇʽơȍˋࡲ
áŔʋơȥʋȶʽŔȥŖʋơƃǠȥȶȍȷǌǫŔHANSA
˖ŔɭʠƆʠǿơɢɭơƃǭ˖ȥˊɭơŔȇƆȥˋƆŔɽȥŔ
ȇŔ˙ƎˋɢȶǠˊŹࡲĪƑŔȇŔƎʽȶȟɽơȥ˖ȶɭȶ࢚
ʽˋȟʁȶʁȶʽȇŖȟȥŔȟǫơɽʋȶǿơƎȥơǿȥŔʁơ
ŔɭȟŔʋʡɭˊȥǫȇƎˊȥơȟŔǿʡɢɭȶŹȍƢȟ
ɭȶ˖ɢȶ˖ȥŔʍȇơƎˊɽŔȟʠɽǫŔɽɢǭȥŔʍࡲ
ĪˋɽȍơƎȇȶȟǿơʽˊɽȶȇŖŔɢɭơƃǭ˖ȥŔ
ǉʠȥȇƃǫŔɽȍơɢʁȶʠɭơŔȇƃǫȶʠȥŔȶƎɭŔ˖ˊ
ʽɢȶɭȶʽȥŔȥǭɽȶʁʋŔȥƎŔɭƎȥȶʠ
ʋơƃǠȥȶȍȷǌǫȶʠzèࡲ

ŁʽˋʁơȥˋȇȶȟǉȶɭʋʽƑŔȇŔȥŔɽʋŔʽơȥǫʠ
teploty
SMARþŔɭȟŔʋʡɭˊHANSAɽŔƎŔǿʡ
ƃơȍȇȶȟȒŔǠȇȶŔɭˋƃǠȍȶȥŔɽʋŔʽȶʽŔʍ
ɢȶȟȶƃȶʠȟŔȍơǿŹȶƆȥơǿɢŖȇˊʽɽʡȍŔƎơ
ɽʽŔʁǫȟǫ˙ơȍŔȥǫŔȟǫʽȶŹȍŔɽʋǫȇȶȟǉȶɭʋʠࡲ

SMARTʽȇŔ˙ƎơǿȶŹȍŔɽʋǫ
ɢȶʠ˙ǫʋǫŔ

SMART KÚPEĽŇA

ŔǠȇŖ
ǫȥʁʋŔȍŖƃǫŔ
ǿơƎȥȶƎʠƃǠƢ
ȶʽȍŖƎŔȥǫơ
Ŕʽ˙Ǝˊ
ɽɢȶȒŔǠȍǫʽȶ

òȟơɢơʽȥơɢɭơɽʽơƎƆơȥǭȶʋȶȟ˙ơࢧɽȟŔɭʋࢨɽŔȥơȶŹȟơ࢚
Ǝ˖ʠǿơǫŹŔȥŔɢɭȶƎʠȇʋˊɽȟǫȟȶɭǫŔƎȥˊȟǫʡ˙ǫʋȇȶʽˋȟǫ
ʽȍŔɽʋȥȶɽʍŔȟǫȇʋȶɭƢɽŔɢȶȥʡȇŔǿʡ˖Ŕʽˊɽȶȇʡƃơȥʠࡲ
¡ˊʽHANSAɽȟơȥŔʁȍǫɽɢȼɽȶŹŔȇȶȇŔ˙ƎʡɢɭȶƎʠȇʋȶʽʡ
ȇŔʋơǌȷɭǫʠɭȶ˖ʁǭɭǫʍȶǫȥʋơȍǫǌơȥʋȥƢȟȶ˙ȥȶɽʋǫࡲ¥ȶŔɢɭơɽȥơ
ʋȶʋȶǿơSMARTࡲ

ʡɢơȒȩŔ

Sprcha

¥ŖǿƎǫʋơɽǫɢɭȶƎʠȇʋˊȇʋȶɭƢʽŖȟ
ʠȟȶ˙ȥǫŔɢȶʽ˖ȥǫơɽʍɽʡȇɭȶȟȥƢŔȍơŹȶ
ɢȶȍȶࢎʽơɭơǿȥƢȇʡɢơȒȥơȥŔȥȶʽʡ
ʡɭȶʽơȩࡲ

áȶ˖ȶɭʠǠȶƎȥƢ˖Ŗ˙ǫʋȇˊɢɭǫɽɢɭƃǠȶʽŔȥǭ
ȇŔ˙ƎˋƎơȩࡲòɭʠƆȥȶʠɽɢɭƃǠȶʠ
ȇʋȶɭŖʽɭơŖȍȥȶȟƆŔɽơǫȥǉȶɭȟʠǿơ
ȶɽɢȶʋɭơŹơʽȶƎˊŔơȥơɭǌǫơࡲ

Health & Care

ʠƃǠˊȩŔ

ɭȟŔʋʡɭˊɽȟǫȟȶɭǫŔƎȥˊȟǫ
ʡ˙ǫʋȇȶʽˋȟǫʽȍŔɽʋȥȶɽʍŔȟǫɢɭǫȇʋȶɭˋƃǠ
ɢȍŔʋǫŔȥŔǿʽˊʁʁǫơɢȶ˙ǫŔƎŔʽȇˊʽȶŹȍŔɽʋǫ
Źơ˖ɢơƆȥȶɽʋǫŔǠˊǌǫơȥˊࡲ

òɢȶǿǫȍǫɽȟơǫȥʋơȍǫǌơȥʋȥʡǉʠȥȇƃǫʠ
ŔʽơȒȇȶȍơɢˋƎǫ˖Ŕǿȥࡲ
áɭơơʁʋơʽˊʁʁǭȇȶȟǉȶɭʋŔŹơ˖ɢơƆȥȶɽʍ
ʽȇʠƃǠˊȥǫࡲ
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SMART KÚPEĽŇA

SMARTࡪ˖ȶɽʋŔȩʋơʽɽɢȶǿơȥǭ
ńơȍŖȟơɽǫŔŹˊɽʋơʽŔʁơɢɭȶǿơȇʋˊȟŔȍǫʽ˙ƎˊɢȶƎȇȶȥʋɭȶȍȶʠࡲ
ŁʋȶǠʋȶƎȼʽȶƎʠɽŔȟȥȶǠƢȥŔʁơŔɭȟŔʋʡɭˊȟȼ˙ʠɭǫŔƎǫʍ
ŔȟȶȥǫʋȶɭȶʽŔʍɢɭȶɽʋɭơƎȥǭƃʋʽȶȟȥŔʁơǿǫȥʋơȍǫǌơȥʋȥơǿ
ŔɢȍǫȇŖƃǫơq¥ò-ȶȥȥơƃʋࡲ
áȶȟȶƃȶʠȥơǿȟȼ˙ơʋơŔȇʋǫʽȶʽŔʍŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢǠˊǌǫơȥǫƃȇƢ
ɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫơŔŹˊɽʋơɽŔʋŔȇʽƃǫʋȍǫʽȶȟɢɭȶɽʋɭơƎǭŔȇȶ
ȥŔɢɭࡲȥơȟȶƃȥǫƃŔɢȶɽʋŔɭŔȍǫȶƆǫɽʋʡɢǫʋȥʡʽȶƎʠࡲ¥Ŕʽˊʁơ
ɢɭȶɽʋɭơƎȥǭƃʋʽȶȟɽɢɭŖʽƃơ˖ơ࢚ȟŔǫȍȟȼ˙ơʋơȟŔʍʽ˙Ǝˊ
ŔȇʋʠŖȍȥơǫȥǉȶɭȟŖƃǫơƆȶɽŔʋˋȇŔʋơƃǠȥǫƃȇơǿƎȶȇʠȟơȥʋŖƃǫơ
ŔʡƎɭ˙ŹˊŔƑŔȍơǿʽˊȍơɢʁȶʽŔʍƎɭʠǠǫȥʁʋŔȍŖƃǫơŔȥŔɽʋŔʽơȥǫơ
ŔɭȟŔʋʡɭࡲ
ȶȥǉǫǌʠɭʠǿʋơʽŔʁơɢɭǭɽȍʠʁȥƢŔɭȟŔʋʡɭˊǿơƎȥȶƎʠƃǠȶȥŔ
ʽŔʁȶȟɢɭǭɽʋɭȶǿǫɽ%ȍʠơʋȶȶʋǠॻŔ˖ŔƆȥǫʋơɽʋˋȟơʁʋơƎȥơɽࡲ

ĪɽʋʡɢʋơƎȶɽʽơʋŔɢȍȥƢǠȶȟȶ˙ȥȶɽʋǭ
FLEXIBILNÝ:ɢɭǫɽɢȼɽȶŹʋơŹơ˖ƎȶʋˊȇȶʽƢŔɭȟŔʋʡɭˊ
HANSACLINICAHANSAELECTRAŔHANSAMEDIPRO
ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơʽŔʁǫȟʽȍŔɽʋȥˋȟɢȶʋɭơŹŖȟࡲ

JEDNODUCHÁ DOKUMENTÁCIA:ɭŔƃǫȶȥŔȍǫ˖ʠǿʋơƎɭʠǠ
ɢɭǭɽʋʠɢʠŔʠȇȍŔƎŔȥǫơʋơƃǠȥǫƃȇơǿƎȶȇʠȟơȥʋŖƃǫơ
ŔʡƎɭ˙ŹȶʽˋƃǠɽɢɭŖʽࡲ

EFEKTÍVNY:ɽȇȶɢǭɭʠǿʋơȥŔɽʋŔʽơȥǫŔ˖ǿơƎȥơǿǫȥʁʋŔȍŖƃǫơ
ƎȶǫȥơǿŔʋŔȇʋȶʁơʋɭǫʋơƆŔɽɢɭǫʽťƆʁǭƃǠɢɭȶǿơȇʋȶƃǠࡲ

KOMFORT:ǿơƎȥȶƎʠƃǠȶȥŔɽʋŔʽʠǿʋơɢŔɭŔȟơʋɭơ
ŔɢɭǫɽʋʠɢʠǿʋơȇʡƎŔǿȶȟɢȶƎȒŔʽŖʁǠȶ˙ơȍŔȥǫŔࡲ

F7¥¶7č-qĎ7èń%ࡪȟȶ˙ȥƢǿơʽʁơʋȇȶȶƎŔȇʋǫʽȶʽŔȥǫŔ
ŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢǠȶǠˊǌǫơȥǫƃȇƢǠȶɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫŔŔ˙ɢȶ
ȟȶȥǫʋȶɭȶʽŔȥǫơࡲ

UNIVERZÁLNY:ɢɭơࢎɢȶȍȶʽơɭơǿȥƢ˖ŔɭǫŔƎơȥǫŔɢɭȶǿơȇʋˊ
˖ȶŹȍŔɽʋǫ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽŔŔȶʁơʋɭȶʽŔʋơȒɽʋʽŔŔȇȶŔǿ
ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥơɽʡȇɭȶȟȥƢȇʡɢơȒȥơࡲ
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SMART

ĪŔʁơȟȶ˙ȥȶɽʋǫŔʽˋǠȶƎˊ
MONITOROVANIE ARMATÚRY
ࡧ ¶ʋʽȶɭơȥǫơŔ˖ŔʋʽȶɭơȥǫơŔɭȟŔʋʡɭˊ
ࡧ ȇʋǫʽȶʽŔȥǫơɭơ˙ǫȟʠƆǫɽʋơȥǫŔ
ࡧ òɢɭŖʽˊƃơ˖ơ࢚ȟŔǫȍ
ࡧ áɭǭɽʋʠɢȇɢȶƎɭȶŹȥȶɽʋǫŔȟȶʽˋɭȶŹȇʠࡪʋˊɢʽˋɭȶŹȇʠ
˙ǫʽȶʋȥȶɽʍȥŔɢŖǿŔƃơǿŹŔʋƢɭǫơ
ࡧ ŁȶŹɭŔ˖ơȥǫơƃơȍȇȶʽơǿɽɢȶʋɭơŹˊ
ࡧ ŁȶŹɭŔ˖ơȥǫơƆŔɽʠƎȶƑŔȍʁǫơǠȶŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢǠȶ
ɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫŔ
ࡧ ŁȶŹɭŔ˖ơȥǫơʋˋ˙ƎơȥȥƢǠȶŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢǠȶɢȍŖȥʠ
ɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫŔ
ࡧ ŁȶŹɭŔ˖ơȥǫơȟǫơɽʋŔǫȥʁʋŔȍŖƃǫơʽˋɭȶŹȇʠ

NASTAVENIE ARMATÚRY
ࢎɢɭǭɽʋʠɢƃǠɭŖȥơȥˋǠơɽȍȶȟ
ࡧ ŁŔƎŔȥǫơȟŔˉǫȟŖȍȥơǿƎȶŹˊɢɭǫơʋȶȇʠʽȶƎˊ
ࡧ ʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢɭơǌʠȍȶʽŔȥǫơƎȶŹˊƎȶʋơƆơȥǫŔ
ࡧ ŁȟơȥŔƃǫʋȍǫʽȶɽʋǫɽơȥ˖ȶɭŔ
ࡧ ŁȟơȥŔƎȶŹˊʋơƆơȥǫŔƆǫɽʋǫŔƃơǠȶɭơ˙ǫȟʠ
ࡧ  ȇʋǫʽȶʽŔȥǫơŔȥŔɢȍŖȥȶʽŔȥǫơƑŔȍʁǫơǠȶŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢǠȶ
ɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫŔ
ࡧ ĪȶȒŹŔŔʠʋȶȟŔʋǫƃȇƢǠȶʋɭʽŔȥǫŔɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫŔŔɭơ˙ǫȟʠ
ɢɭơɢȍŔƃǠȶʽŔȥǫŔ
ࡧ ¥ŔɽʋŔʽơȥǫơɢɭǫơʋȶȇȶʽƢǠȶȟȥȶ˙ɽʋʽŔʽȶƎˊȥŔʽˋɢȶƆơʋ
ɽɢȶʋɭơŹˊ
ࡧ èơɽơʋȶʽŔȥǫơɢȶƆǭʋŔƎȍŔ
ࡧ èơɽơʋȶʽŔȥǫơȥŔȥŔɽʋŔʽơȥǫŔ˖ʽˋɭȶŹˊ
ࡧ ŁȟơȥŔǠơɽȍŔ

òʋǫŔǠȥǫʋơɽǫŔɢȍǫȇŖƃǫʠ
q¥ò-ȶȥȥơƃʋơʁʋơƎȥơɽࡪ
ɢɢȍơŔȍȶǌȶɢɢȍơɽʡȶƃǠɭŔȥȥƢ˖ȥŖȟȇˊɽɢȶȍȶƆȥȶɽʋǫɢɢȍơzȥƃࡲ
ȇʋȶɭƢɽʡ˖ŔɭơǌǫɽʋɭȶʽŔȥƢʽčòŔƑŔȍʁǭƃǠȇɭŔǿǫȥŖƃǠࡲɢɢòʋȶɭơǿơ
ɽơɭʽǫɽȥŖ˖ȥŖȟȇŔɽɢȶȍȶƆȥȶɽʋǫɢɢȍơzȥƃࡲeȶȶǌȍơáȍŔˊŔȍȶǌȶ
eȶȶǌȍơáȍŔˊɽʡȶƃǠɭŔȥȥƢ˖ȥŖȟȇˊɽɢȶȍȶƆȥȶɽʋǫeȶȶǌȍơzȥƃࡲ
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SMART

SMART KÚPEĽŇA

SMART KÚPEĽŇA

SMART KÚPEĽŇA
HANSALOFT Bezdotykové batérie
HANSALOFT

57482209

134

155

188

5°

€ 645,35
EAN 4057304014178

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

143

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63
4 - 65

max 30

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8

G 1 1/4

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 143 mm

HANSALOFT

57492219

134

5°

155

188

ø 34 -37

€ 568,44
EAN 4057304014185

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63

4 - 65

max 30

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
aplikácie (cez Bluetooth®)

143

370

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

G 3/8

G 1 1/4

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 143 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSADESIGNO STYLE Bezdotykové batérie
HANSADESIGNO STYLE

196

165

18°

€ 543,08
EAN 4057304006593

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

138
ø 33.5

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø63

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
20-80

max 40

380

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

187

SMART KÚPEĽŇA

51792221

G3/8

G 1 1/4

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

•
•
•
•
•

HANSADESIGNO

51792201

Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Napájací zdroj
Bez otvoru na tiahlo
Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
196

18°

165

187

• Vyloženie: 138 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

€ 470,63
EAN 4057304006586

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

138
ø 63

ø 33.5

aplikácie (cez Bluetooth®)

20-80

380
max 40

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8

G 1 1/4

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 138 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
51932211

109

14°

139

142

100

€ 369,09
EAN 4057304006579

• 3S – inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom

ø33.5

tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)

max 40

362

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

SMART KÚPEĽŇA

HANSADESIGNO STYLE

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSADESIGNO STYLE

51932201

109

14°

139

142

100

€ 298,77
EAN 4057304006548

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom

ø33.5

tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)

max 40

362

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

•
•
•
•

Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: Lithium 2CR5 6 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSADESIGNO STYLE

SMART KÚPEĽŇA

357

325

19°

Chróm

€ 885,22
EAN 4057304006623

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

164
ø 60

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 40

ø33.5
381

51942211

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

210

G3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 164 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

HANSADESIGNO STYLE

51942201

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

210

357

325

19°

€ 814,90
EAN 4057304006616

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

164
ø60

max 40

381

ø33.5

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
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SMART

SMART KÚPEĽŇA

HANSALIGNA Bezdotykové batérie
06142209

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

106

128

155

20
°

€ 545,05
EAN 4057304014161

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

110

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63
4 - 65

max 30

370

Chróm

SMART KÚPEĽŇA

HANSALIGNA

G 3/8

G 1 1/4

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSALIGNA

06152219

128

20
°

106

155

110

€ 468,14
EAN 4057304014093

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 -37

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8
DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSALIGNA

0615221933

128

20
°

106

SMART KÚPEĽŇA

155

110

€ 551,09
EAN 4057304015700
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 -37

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8
DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSASTELA Bezdotykové batérie
HANSASTELA

57122279

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)
• Telo batérie z mosadze DZR
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

€ 426,30
EAN 4057304015526
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
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• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V
• Vyloženie: 105 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:34

SMART

SMART KÚPEĽŇA
57122209

130

15
°

109

168

126

370

€ 545,05
EAN 4057304014062
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57122279

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

ø 34 -37

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

SMART KÚPEĽŇA

HANSASTELA

G 3/8
DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 126 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSASTELA

57162279

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)
• Telo batérie z mosadze DZR
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

€ 396,91
EAN 4057304015519
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Pevné výtokové rameno
• Vyloženie: 105 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSASTELA

57162219

109

15
°

130

SMART KÚPEĽŇA

168

€ 468,14
EAN 4057304014109
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57162279

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

126
ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 126 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSAFIT Umývadlové batérie
HANSAFIT

65412079

125
85

€ 293,96
EAN 4057304015649
Dostupné od: 01-06-2021

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

NOVINKA

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

75

30°

ø 34 -37

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)

134

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez
otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Smart príslušenstvo

36
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• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

64990100

€ 98,85

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:34

SMART

SMART KÚPEĽŇA
65412009

125
75

30°
ø 34 -37

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

134

€ 332,79
EAN 4057304014154

SMART KÚPEĽŇA

HANSAFIT

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

370

max 30

85

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAFIT

65412219

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
30°

75

125

134

€ 279,68
EAN 4057304014147

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Batéria bola užívateľsky testovaná spoloč-

85

nosťou GGT s výsledkom "dobrý"
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 -37

G 3/8

CSTB: 322-M1-20/1 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 85 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

37
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
Umývadlové batérie s funkčnou sprchou

SMART KÚPEĽŇA

ALESSI SENSE by HANSA
170
152

204

185
365
260
max 35

G1

/2

G 1/2

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 1 1/4

3 x l = 400

•
•
•
•
•
•
•

Umývadlová batéria |
Tiptronic/Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

32

G 1/2

20 - 80

ø 63

Chróm/Biela

€ 813,37
EAN 4015470030415

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

G 1/2

G 1/2
G 1/2

l = 1500

120

154

118

ø 34 - 37

07742201

Rukoväť regulátora teploty vody
Tlačný uzáver odpadu
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Externá riadiaca jednotka
Svetelná indikácia funkcií

HANSADESIGNO STYLE

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2,
CR 2450 3 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
• Vyloženie: 118 mm

51072281

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

°

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný
aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s
(4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
• Pracovné napätie: 6 V

€ 1.056,14
EAN 4057304006418

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
ø

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

ø

ø

•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

•
•
•
•
•
•
•

HANSADESIGNO STYLE

51682281

a jednoduché upevnenie batérie
119

153

G1/2

ø 110

126

153

G1/2

G3/8

•
•
•
•
•

€ 960,15
EAN 4057304006340

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

119
1617

396
4 - 40

ø 33.5

°

104

169
48.5

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/
Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

158
85
15

Externá riadiaca jednotka
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 151 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

38
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Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

•
•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Externá riadiaca jednotka
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 119 mm
Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:34

SMART

SMART KÚPEĽŇA
65073203

l = 350

l = 1500
G 1/2

204

98

120

G 1/2

G 1/2
G 1/2

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 1/2

G 3/8

32

G 1/2

max30

ø 33 - 35

154
33
°
66
161

185

144

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/
Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 462,33
EAN 4015474277618

SMART KÚPEĽŇA

HANSAFIT

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

3 x l = 400

•
•
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Rukoväť regulátora teploty vody
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Externá riadiaca jednotka

•
•
•
•
•

Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 98 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

HANSAMEDIPRO Umývadlové batérie
HANSAMEDIPRO

05672029

117
ø55

146

30
°

116

159

€ 538,81
EAN 4057304004988

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8
ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 117 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100; Bezpečnostný termostat, 63410020

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAMEDIPRO

05672019

117
ø55

146

30
°

116

SMART KÚPEĽŇA

159

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 538,81
EAN 4057304005046

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø33.5
350
max 30

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8
ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 117 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO XL

05682029

170

30
°

201

178

136
ø55

€ 669,44
EAN 4057304005008

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 136 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020; Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

40
10517_HANSA_PL2021_SK_024-077_1-1_SMART_SVT.indd 40

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:34

SMART

SMART KÚPEĽŇA
05682019

170

30
°

201

178

136
ø55

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 669,44
EAN 4057304005022

SMART KÚPEĽŇA

HANSAMEDIPRO XL

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø33.5
350
max 30

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 136 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO

05672129

117
ø55

146

30
°

116

159

€ 604,15
EAN 4057304004995

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

aplikácie (cez Bluetooth®)
G3/8

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 117 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAMEDIPRO

05672119

117
ø55

146

SMART KÚPEĽŇA

30
°

116

159

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 604,15
EAN 4057304005039

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

350
max 30

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSAMEDIPRO XL

05682129

170

30
°

201

178

136
ø55

Vyloženie: 117 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 734,77
EAN 4057304005015

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

ø33.5

•
•
•
•

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 136 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
05682119

170

30
°

201

178

136
ø55

€ 734,77
EAN 4057304005053

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø33.5

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

SMART KÚPEĽŇA

HANSAMEDIPRO XL

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)

HANSA

64990100
Smart príslušenstvo

50

55

– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
Vyloženie: 136 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
•
•
•
•

€ 98,85
EAN 4015474273320

• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové

armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V /
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

230 V
INPUT: 230V 50Hz 150mA
OUTPUT: 12V 1A 12 W

12 V

32

50

HANSA

• Počet pripojených zariadení: 5

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

59914579
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový, pripojovací kábel 10 m

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 14,99
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA Umývadlové batérie
64412009

92

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

30°

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 457,65
EAN 4057304014055

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Možnosť prestavenia na studenú alebo

96

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 -37

Chróm

G 3/8
CSTB: 322-M1-20/1 |
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Prednastaviteľná teplota vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 96 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAELECTRA

30°
ø 34 -37

92

64412219

96

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 403,39
EAN 4057304014079

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Možnosť prestavenia na studenú alebo

max 30

370

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G 3/8
CSTB: 322-M1-20/1 |
•
•
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Prednastaviteľná teplota vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 96 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:34

SMART

SMART KÚPEĽŇA

92

64402219

30°

€ 290,19
EAN 4057304014116

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

96

max 30

370

ø 34 -37

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

G 3/8

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 96 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAELECTRA

19°

135

64432009

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Samostatný transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 504,70
EAN 4057304009389

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Možnosť prestavenia na studenú alebo
115

vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 - 37

G 3/8

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 15 ACC LY 337 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez
otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 112 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Smart príslušenstvo

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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64990100

€ 98,85
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA

64432029

Chróm

SMART KÚPEĽŇA

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 576,42
EAN 4057304016004
Dostupné od: 01-09-2021

NOVINKA

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Možnosť prestavenia na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez
otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSAELECTRA

64432219

19°

135

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

•
•
•
•

Vyloženie: 112 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
Aerátor s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 504,70
EAN 4057304008610

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

370

115

max 30

ø 34 - 37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G 3/8

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 15 ACC LY 337 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 112 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
64421109

135

19
°

164

166

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Pre beztlakové ohrievače
vody/Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 564,06
EAN 4057304008634

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA
ø60

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

ø33.5
max 40

aplikácie (cez Bluetooth®)
611

385

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
115

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G 3/8

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez
otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
Aerátor s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Smart príslušenstvo

HANSAELECTRA

64421119

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Samostatný transformátor/Pre beztlakové ohrievače vody/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 98,85

64990100

€ 626,04
EAN 4057304014963

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Mazivo bez obsahu silikonu
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie):
24 h (off/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
Aerátor s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 12 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA

64421129

Chróm

SMART KÚPEĽŇA

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/Pre beztlakové ohrievače vody/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 641,09
EAN 4057304016011
Dostupné od: 01-09-2021

NOVINKA

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Napájací zdroj
• Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez
otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSAELECTRA

64912019

°
15

103

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

115

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 496,36
EAN 4057304014130

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

ø 34 - 37

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s ochranou proti krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 115 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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SMART

SMART KÚPEĽŇA

°
15

103

64912219

115

€ 438,12
EAN 4057304014123

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSAELECTRA

64442229

230

Vyloženie: 115 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

5°

•
•
•
•
•

€ 476,68
EAN 4057304015052

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

370

120

max 30

ø 34 -37

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA

64442219

230

SMART KÚPEĽŇA

5°

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 506,84
EAN 4057304015069

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

170

370
max 30

ø 34 -37

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Prednastaviteľná teplota vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSA

59913988

4 - 65

ø 63

• Vyloženie: 170 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

€ 36,05

Tlačný uzáver odpadu
Uzatvárateľná odpadová súprava pre
G 1 1/4
Pre štandardné umývadlo
Tlačítkové ovládanie (Push/Push)
Bez tiahla

EAN 4015474270893

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

G 1 1/4

HANSA

07620100

Chróm

€ 25,14

Tlačný uzáver odpadu

EAN 4057304013263

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

12.5

35

min. 30
max. 47

ø 66.5

G1 1/4
ø 63

HANSA

64490100

€ 88,23

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273313

• Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bez-

dotykové batérie HANSA. Vstupné napätie
100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie
12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m
s konektorom

• Pracovné napätie: 230/12 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA

64490900

€ 82,30

Smart príslušenstvo

EAN 4057304008795

• Zdroj napájania
SMART KÚPEĽŇA

550 mA vhodný pre bezdotykové batérie
HANSA, so senzorom podporujúcim
Bluetooth® pripojenie
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz
Výstupné napätie 9 VDC (SELV)
Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom
• Pracovné napätie: 9 V
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

HANSA

64990100

€ 564,06
€ 504,70

€ 98,85

Smart príslušenstvo

55

50

64421109
64432009

EAN 4015474273320

• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové

armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V /
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

230 V
INPUT: 230V 50Hz 150mA
OUTPUT: 12V 1A 12 W

12 V

32

50

• Počet pripojených zariadení: 5

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

€ 564,06
€ 504,70

HANSAMINIMAT Poistný termostat
HANSAMINIMAT

63410020

Chróm

Ostatné produkty |
Termostatická

€ 221,28
EAN 4015474275270

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• (G3/8)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek

Pre kompletný výrobok objednajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200

HANSAMINIMAT

66380100

Chróm

Ostatné príslušenstvo

€ 24,22
EAN 4015474277977

• T-kus
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Medené pripojovacie trubičky | (G3/8)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAMINIMAT

66390200

Chróm

Ostatné príslušenstvo

€ 30,62
EAN 4015474277984

• T-kus
SMART KÚPEĽŇA

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSAELECTRA Umývadlové nástenné batérie
HANSAELECTRA

00870019

ø40

G 1/2

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

ø50

ø70

Chróm

30

€ 427,57
EAN 4057304015885
Dostupné od: 01-11-2021

NOVINKA

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

175
203

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 175 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

HANSAELECTRA

00880019

G1/2

ø40

ø 50

ø 70

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

30

225

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom
vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s ochranou proti
krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 3 V

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

€ 493,35
EAN 4057304015892
Dostupné od: 01-11-2021

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

253

• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
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• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 225 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom
vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s ochranou proti
krádeži
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 3 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:34

SMART

SMART KÚPEĽŇA

HANSACLINICA Nástenné termostatické batérie
08866201

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/
Batériová prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 720,71
EAN 4057304014437
SMART KÚPEĽŇA

HANSACLINICA

Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C
(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 186 mm

HANSACLINICA

08866202

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
Odnímateľné výtokové rameno
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/
Batériová prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 720,71
EAN 4057304014444
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 286 mm

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
Odnímateľné výtokové rameno
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA Špeciálne nástenné termostaty
HANSAELECTRA

64462201

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka |
Nástenná montáž, DN15

150±3
G 3/4

SMART KÚPEĽŇA

Chróm

€ 603,42
EAN 4015474277182

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

(magnetickým kľúčom)

85

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

50

100

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
• Presostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
• Vyloženie: 150 mm

HANSAELECTRA

64452201

ÊÎÉ{

Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
Otočné výtokové rameno
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka |
Nástenná montáž, DN15

£xä´Î

•
•
•
•
•
•

€ 601,29
EAN 4015474273498

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

Çx

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Óää

•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
Presostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s

•
•
•
•
•
•
•

Vyloženie: 250 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
Otočné výtokové rameno
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
Pracovné napätie: 6 V

Nástenné podomietkové batérie (HANSABLUEBOX)
HANSAELECTRA

80802100

185

ø170

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

ø28

14

€ 580,99
EAN 4057304008498

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

170

ABP: PA-IX 29285/IO |
•
•
•
•

Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

54
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• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

59914579
64990100
80010000

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:35

SMART

SMART KÚPEĽŇA

ø170

80802110

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

260

ø28

14

€ 611,58
EAN 4057304008504

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

245

ABP: PA-IX 29285/IO |
•
•
•
•

Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA
ø170

80802120

324

ø28

59914579
64990100
80010000

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

14

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

€ 642,14
EAN 4057304008511

58

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

310

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO |
•
•
•
•

Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

59914579
64990100
80010000

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA
ø170

80812111

40
14
ø28

SMART KÚPEĽŇA

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

260

€ 764,45
EAN 4057304008535

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
58

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

245

ABP: PA-IX 29284/IO |
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA
ø170

80812101

59914579
64990100
80010000

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

185
40
14

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

€ 733,88
EAN 4057304008528

ø28

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

170

ABP: PA-IX 29284/IO |
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

56
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• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

59914579
64990100
80010000

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:35

SMART

SMART KÚPEĽŇA

ø170

80812121

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

325

ø28

40
14

€ 795,03
EAN 4057304008542

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

58

prietoku vody
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

310

ABP: PA-IX 29284/IO |
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA

81802100

ø28

14

59914579
64990100
80010000

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

185

ø170

• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

€ 625,69
EAN 4057304004780

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

170

ABP: PA-IX 29285/IO |
•
•
•
•

Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

80010000

€ 140,31

57
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA
ø170

81802110

260
14
ø28

SMART KÚPEĽŇA

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

€ 645,06
EAN 4057304004803

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

245

ABP: PA-IX 29285/IO |
•
•
•
•

Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA
ø170

81802120

325

ø28

80010000

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

14

• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

€ 140,31

€ 691,53
EAN 4057304004810

58

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

310

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29285/IO |
•
•
•
•

Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

58
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• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

80010000

€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:35

SMART

SMART KÚPEĽŇA

ø170

81812101

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

185
40
14

€ 774,09
EAN 4057304004827

SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

ø28

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

170

ABP: PA-IX 29284/IO |
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA
ø170

81812111

ø28

40
14

80010000

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

260

• Vyloženie: 170 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

€ 140,31

€ 806,33
EAN 4057304004841

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

245

ABP: PA-IX 29284/IO |
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Vyloženie: 245 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

80010000

€ 140,31

59
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA
ø170

81812121

325
40
14
ø28

SMART KÚPEĽŇA

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

€ 838,56
EAN 4057304004858

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

58

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

310

ABP: PA-IX 29284/IO |
•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSA

• Vyloženie: 310 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

80010000

58280100

€ 140,31

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474110786

• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové ba-

térie HANSA; Vstupné napätie 100-240 V /
50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A
(SELV) značka CE, trieda ochrany 2. Pripojenie pomocou pružinových svoriek.Balenie
obsahuje: plastové puzdro, inštalačnú
krabičku 60 mm s krytom, pripojovací
kábel 7,0 m s konektorom
• Počet pripojených zariadení: 7

HANSA

• Pracovné napätie: 12 V

58300100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474111059

• Napájacia jednotka pre inštaláciu do roz-

vádzača pre bezdotykové batérie HANSA;
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz;
Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV);
značka CE, značka cUL, trieda ochrany 1;
pripojenie pomocou pružinovej spony;
plastové puzdro; montáž na nosnú lištu
DIN EN 50022; pripojovací kábel 10 m s
konektorom
• Počet pripojených zariadení: 7

HANSA

• Pracovné napätie: 12 V

64490100

€ 88,23

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273313

• Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bez-

dotykové batérie HANSA. Vstupné napätie
100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie
12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m s
konektorom

• Pracovné napätie: 230/12 V

60
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:35

SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSA

64990100
Smart príslušenstvo
• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové

armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V /
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

230 V

SMART KÚPEĽŇA

50

55

€ 98,85
EAN 4015474273320

INPUT: 230V 50Hz 150mA
OUTPUT: 12V 1A 12 W

12 V

32

50

HANSA

• Počet pripojených zariadení: 5

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

59913412
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 1 m

€ 39,44
EAN 4015474207714

59910648
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 1,5 m

59913414
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 2 m

€ 42,73
EAN 4015474845794

€ 47,41
EAN 4015474207738

59913415
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 2,5 m

€ 47,41
EAN 4015474207745

59913417
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 7 m

HANSA

Vydanie 01/2021
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€ 85,00
EAN 4015474207769

59914579
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
pripojovací kábel 10 m

€ 564,06
€ 504,70

€ 14,99
EAN 4057304009679

61
22.04.2021 17:35

SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSA

59913988

4 - 65

SMART KÚPEĽŇA

ø 63

Chróm

€ 36,05

Tlačný uzáver odpadu
Uzatvárateľná odpadová súprava pre
G 1 1/4
Pre štandardné umývadlo
Tlačítkové ovládanie (Push/Push)
Bez tiahla

EAN 4015474270893

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

G 1 1/4

HANSA

07620100

Chróm

€ 25,14

Tlačný uzáver odpadu

EAN 4057304013263

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

12.5

35

min. 30
max. 47

ø 66.5

G1 1/4
ø 63
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SMART

SMART KÚPEĽŇA

Pisoár
09440179
60

81

Chróm

Urinálový splachovač |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 331,46
EAN 4057304014017
SMART KÚPEĽŇA

HANSAELECTRA

142

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
G 1/2

ø 65

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar: 33.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

240

50

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie):
24 h (off/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)

HANSAELECTRA

09440189
60

• Vyloženie: 81 mm
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Urinálový splachovač |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 331,46
EAN 4057304014024

142

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
G 3/4

Prietok pri tlaku 3 bar: 34.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
240

30
25

• Priame pripojenie | Vnútorný závit | Uzatvárací ventil
(y) | (G3/4)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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•
•
•
•

Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: Lithium 2CR5 6 V
Bez pripojovacích etážiek
Automatický oplach (spláchnutie):
24 h (off/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)

• Vyloženie: 81 mm
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KÚPEĽŇA
HANSAELECTRA

09469179

Chróm

Urinálový splachovač |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor/Bluetooth® |
Podomietková inštalácia

SMART KÚPEĽŇA

140

€ 394,42
EAN 4057304014031

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
140

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

HANSAELECTRA

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Štvorcová rozeta

• Automatický oplach (spláchnutie):
24 h (off/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Urinálový splachovač
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo

09450170
59914579
64990100

09479279

Chróm

Urinálový splachovač |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka/Bluetooth® |
Podomietková inštalácia

140

€ 186,32
€ 14,99
€ 98,85

€ 394,42
EAN 4057304014048

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
140

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

HANSAELECTRA
88 max
58 min

193
80

28

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Štvorcová rozeta
• Automatický oplach (spláchnutie):
24 h (off/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Urinálový splachovač

09450170

09450170

€ 186,32

€ 186,32

Urinálový splachovač |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474277373

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

G 1/2

240

Hĺbka inštalácie: 58 - 88 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 26.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G 1/2

50

90

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil
(y) | (G1/2)
• Filter, filtre na nečistoty

64
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• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna
krabica a krycia objímka

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART

SMART SPRCHA

SMART SPRCHA

SMART SPRCHA
HANSAACTIVEJET DIGITAL
HANSAACTIVEJET DIGITAL

84310180

Chróm/Svetlo sivá

Ručná sprcha |
Self-powered/Bluetooth®

€ 209,68
EAN 4057304015618
Dostupné od: 01-04-2021

• Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody

a energie v reálnom čase

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/
min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

• (G1/2)

• Svetelná indikácia funkcií

HANSAEMOTION Wellfit sprchové systémy
HANSAEMOTION WELLFIT

5865017284

Chróm/Sivá

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.454,80
EAN 4057304007859

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
G 1/2

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Hlavová sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

•
•
•
•
•
•

Externá riadiaca jednotka
Svetelná indikácia funkcií
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
Vyloženie: 401 mm
Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART SPRCHA
HANSAEMOTION WELLFIT

5865017282

Chróm/Biela

SMART SPRCHA

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.454,80
EAN 4057304007842

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pouG 1/2

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Hlavová sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

•
•
•
•
•

Externá riadiaca jednotka
Svetelná indikácia funkcií
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
Pracovné napätie: 6 V

HANSAEMOTION Wellfit

G 1/2

HANSAEMOTION WELLFIT

5864217284

Chróm/Sivá

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 619,19
EAN 4057304008764

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
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• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4

•
•
•
•

Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Vyloženie: 137 mm
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Pracovné napätie: 6 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART

SMART SPRCHA
5864217282

Chróm/Biela

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 619,19
EAN 4057304008771

SMART SPRCHA

G 1/2

HANSAEMOTION WELLFIT

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

G 1/2

HANSAEMOTION WELLFIT

• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4

5863017284

•
•
•
•

Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Vyloženie: 137 mm
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Pracovné napätie: 6 V

Chróm/Sivá

Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 509,11
EAN 4057304008740

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

HANSAEMOTION WELLFIT

5863017282

G 1/2

•
•
•
•

•
•
•
•

Svetelná indikácia funkcií
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
Pracovné napätie: 6 V

Chróm/Biela

Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 509,11
EAN 4057304008757

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

Vydanie 01/2021
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

•
•
•
•

Svetelná indikácia funkcií
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART SPRCHA
HANSACLINICA Bezdotyková termostatická batéria
HANSACLINICA

08866200

Chróm

SMART SPRCHA

Sprchová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 692,39
EAN 4057304014420
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C
(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min
(1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA Sprchové podomietkové termostaty (HANSABLUEBOX)
HANSAELECTRA

80909001

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková/Termostatická/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

ø170

€ 840,88
EAN 4057304008559

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

59914579
64990100
80010000

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART

SMART SPRCHA
81909001

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Termostatická/Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

€ 886,93
EAN 4057304004865

SMART SPRCHA

HANSAELECTRA
ø 170

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

HANSAELECTRA

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80010000

80919001

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/Termostatická/Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

ø 170

€ 140,31

€ 840,88
EAN 4057304008566

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie
ø 55

• Tento výrobok je k dispozícii aj so

špeciálnym nastavením. Možno napríklad
prednastaviť maximálnu dobu pre sprchovanie. Pre viac informácií kontaktujte naše
zastúpenie.
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_024-077_1-1_SMART_SVT.indd 69

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
• Pracovné napätie: 12 V

59914579
64990100
80010000

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

69
22.04.2021 17:35

SMART

SMART SPRCHA
HANSAELECTRA

81919001

SMART SPRCHA

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/
Termostatická/Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

ø170

€ 886,93
EAN 4057304004889

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

70
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80010000

€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART

SMART KUCHYŇA

SMART KUCHYŇA

SMART KUCHYŇA
ALESSI SWAN by HANSA
ALESSI SWAN by HANSA

07452203

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 1.469,70
EAN 4057304005541

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Samostatné elektronické tlačidlo
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Filter, filtre na nečistoty
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

ALESSI SWAN by HANSA

•
•
•
•
•
•

Externá riadiaca jednotka
Napájací zdroj
Svetelná indikácia funkcií
Batéria: CR 2450 3 V
Vyloženie: 181 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena:
110° (85° / 60°)
• Otočné výtokové rameno

07462283

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (2 montážne otvory), DN15

€ 1.534,26
EAN 4057304005558

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1500 mm)

•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Tlačidlo
Samostatné elektronické tlačidlo
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Batéria: CR 2450 3 V
• Vyloženie: 181 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
110° (85° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V
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SMART

SMART KUCHYŇA
ALESSI SWAN by HANSA

07442203

Chróm

SMART KUCHYŇA

Drezová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 1.065,92
EAN 4057304005534

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 181 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:35

SMART

SMART KUCHYŇA

HANSAFIT Kuchynské batérie
65232213

Chróm

122

193
223

294

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 714,23
EAN 4015474273443
SMART KUCHYŇA

HANSAFIT

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

108

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
ø 34 - 37

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 40

375

ø 62

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

G 3/8

•
•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Pracovné napätie: 5 V
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SMART

SMART KUCHYŇA

122

65242213

193
223

€ 801,95
EAN 4015474273450

108

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø 34 - 37

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

ø 62
375
max 40

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

294

SMART KUCHYŇA

HANSAFIT

71

G 3/8

G
G 3/8

1/

2

G 3/8

•
•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo
práčkyMechanický uzatvárací ventil pre pripojenie
umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT Semipro kuchynské batérie
HANSAFIT

65252213

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 919,89
EAN 4057304004513

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G3/8

•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Pracovné napätie: 5 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART

SMART KUCHYŇA
65262213

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 1.034,92
EAN 4057304004544

SMART KUCHYŇA

HANSAFIT

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G3/8

•
•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

HANSAFIT

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 200 mm

65292203

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 5 V

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Batériová prevádzka/Ventil pre umývačku
riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 702,87
EAN 4057304004605

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Ø34.5

G3/8

G1/2

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 6 V
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SMART

SMART KUCHYŇA
HANSAFIT

65282203

Chróm

SMART KUCHYŇA

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 489,61
EAN 4057304004599

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania

Ø34.5

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G3/8

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SMART KUCHYŇA
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BLACK MATT EDITION

BLACK MATT EDITION

Detaily
vytvárajúce
dojem

My v HANSAɢȶƎơɽŔʍɭȶƆǫŔʽˊʠ˙ǭʽŔȟơɭơȟơɽơȍȥƢʠȟơȥǫơ
ǫȥȶʽŖƃǫơŔɽȇʡɽơȥȶɽʋǫŔŹˊɽȟơʽŖȟȟȶǠȍǫɢȶȥʡȇŔʍʽˋŹơɭ
˖ȥŔʁǫƃǠȶɽʽơƎƆơȥˋƃǠŔɭȟŔʋʡɭʽȥȶʽȶȟǉȶɭȟŖʋơࡲòȥŔʁǭȟ
ɽȶɭʋǫȟơȥʋȶȟʽȟŔʋȥơǿƆǫơɭȥơǿɽȟơʋơɭŔ˖ɢɭǫɢɭŔʽơȥǭ
ȶɢťʋȶʽȥơɢȍȥǫʍʽŔʁơȶƆŔȇŖʽŔȥǫŔƆȶɽŔʋˋȇŔǉʠȥȇƆȥȶɽʋǫ
ʋɭʽŔȥȍǫʽȶɽʋǫǉȍơˉǫŹǫȍǫʋˊŔơɽʋơʋǫȇˊࡲ
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BLACK MATT EDITION

ɭȟŔʋʡɭˊȇʋȶɭƢɢȶɽȇˊʋʠǿʡʽʁơʋȇȶŔʋȶʁʋˋȍȶʽȶ

áȶʋǫŔǠȥʠʋƢʽɭɽʋʽȶʠȇʋȶɭŖȟŖǠȎŹȇʠ
My v HANSAŹơɭǫơȟơȥŖʁ˖Ŗʽť˖ȶȇ
ʽŖ˙ȥơࡲáɭơʋȶǿơȥŔʁŔȟŔʋȥŖƆǫơɭȥŔ
ʽǫŔƃȥơ˙ȍơȥǉŔɭŹȶʠࡲáɭơ˖ơȥʋʠǿơȟơ
ȶŹ˖ʽȍŖʁʍɽȶȍǭƎȥʠʋɭʽŔȥȍǫʽʡŔɢɭȶʋǫ
ɢȶʁȇɭǫŔŹŔȥǫʠȶƎȶȍȥʡʽɭɽʋʽʠȇʋȶɭŖǿơ
ɽɢȶǿơȥŖɽɢȶʽɭƃǠȶȟȥŔȟȶȍơȇʠȍŖɭȥơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲáɭơʋɭʽŔȍƢɢȶʋơʁơȥǫơ˖ȶʁʋˋȍʠʠ
ʽŔʁǫƃǠ˖ŖȇŔ˖ȥǭȇȶʽࡲ

BLACK MATT EDITION

SMARTŔǠˊǌǫơȥǫƃȇƢ
ŁʽȶȒʋơɽǫ˖ȥŖʁǠȶɽȶɭʋǫȟơȥʋʠSMART
Ŕ˖ǭɽȇŔǿʋơǿơƎȥȶƎʠƃǠˋɢɭǭɽʋʠɢȇɽʽȶǿǫȟ
ȥŔɽʋŔʽơȥǫŔȟȥŔʡƆơȍˊȟŔˉǫȟŔȍǫ˖Ŗƃǫơ
ʡɽɢȶɭʽȶƎˊŔơȥơɭǌǫơࡲ
ȶȟǉȶɭʋȥƢŔŹơ˖ɢơƆȥƢ
¥ŔʁơȟŔʋȥƢƆǫơɭȥơʋơɭȟȶɽʋŔʋˊɢɭơ
ɽɢɭƃǠʠŔʽŔȩʠɢȶȥʡȇŔǿʡȶƃǠɭŔȥʠ
ɢɭơƎȶŹŔɭơȥǭȟŔ˖ŖɭȶʽơȩʽŖȟ
ɢȶȟŖǠŔǿʡʠʁơʋɭǫʍʽơȒŔʽȶƎˊŔơȥơɭǌǫơࡲ
þŔȇʋȶʽŖȟʽŔʁŔȇʡɢơȒȩŔɢȶɽȇˊʋʠǿơ
˖Ŗ˙ǫʋȶȇȇʋȶɭˋǿơȇȶȟǉȶɭʋȥˋɢȼʽŔŹȥˋ
ŔʠƎɭ˙ŔʋơȒȥˋࡲ

qȶƎǭɽŔƎȶȇŔ˙ƎơǿȇʡɢơȒȥơŔȇŔ˙ƎơǿȇʠƃǠˊȥơࡪ
ȟŔʋȥŖƆǫơɭȥŔ
čȇŖ˙ʋơɽʽȶǿʠȶɽȶŹȥȶɽʍ

áɭȶǿơȇʋɽƎȶŹɭȶʠǫȥʽơɽʋǭƃǫȶʠ

ࡧ 7ǫ˖Ŕǿȥȶʽˋʽ˖ǠȒŔƎŔȇȶɢɭơǌȥŔȥʋȥˋǿơƎȥȶʋȍǫʽˋȇʠɽŔȍơŹȶ
ŔȇȶɽʡƆŔɽʍʽťƆʁơǿǫȥʁʋŔȍŖƃǫơ
ࡧ ơƎȥȶƎʠƃǠŖŔǉȍơˉǫŹǫȍȥŖǫȥʁʋŔȍŖƃǫŔʽȇŔ˙Ǝơǿȟǫơɽʋȥȶɽʋǫ
ࡧ áɭơ˖ơȥʋŖƃǫŔʁʋˋȍʠŹơ˖ɭơ˖ǫǌȥȶʽŔȥǫŔȥŔȇȶȟǉȶɭʋŹơ˖ɢơƆ࢚
ȥȶɽʍŔȍơŹȶǠˊǌǫơȥʠ

ࡧ ȶȟɢơʋơȥƃǫŔʽȶŹȍŔɽʋǫʽˋɭȶŹˊŔɽơɭʽǫɽʠȥŔȇʋȶɭʡɽŔ
ȟȼ˙ơʋơɽɢȶȒŔǠȥʡʍ
ࡧ ŁȶɽʡȍŔƎơȥƢɽȟǫơɽʋȶȟȥŔɽŔƎơȥǫŔ
ࡧ áȶʋǫŔǠȥʠʋǫơǿơƎǫȥơƆȥȶʠʽɭɽʋʽȶʠɽƎȍǠȶʠ˙ǫʽȶʋȥȶɽʍȶʠ
ࡧ ¶ɢʋǫȟŔȍǫ˖ȶʽŔȥƢɢɭơʽơɭơǿȥƢŔɽʡȇɭȶȟȥƢɢɭǫơɽʋȶɭˊ
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BLACK MATT EDITION

BLACK MATT EDITION
HANSALIGNA

0615221933

106

20
°

128

155

110

€ 551,09
EAN 4057304015700
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

BLACK MATT EDITION

Umývadlové batérie

G 3/8
DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSATWIST
56

0955220333

74

18

252

88

227

47

33.5

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144
130

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

€ 357,89
EAN 4057304015809
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

4-40

380

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Otočné výtokové rameno
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033
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BLACK MATT EDITION
HANSATWIST XL

0902228333

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 265,32
EAN 4057304014338
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

NOVINKA

BLACK MATT EDITION

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 123 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSA

0764010033

Čierna matná

Vypúšťací ventil pre umývadlo

ø 63

€ 76,03
EAN 4057304014994

4 - 65

Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA
G 1 1/4

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

Vaňové/Sprchové batérie
HANSAMICRA
G 1/2

290

5816217133

150±15

Čierna matná

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

178

€ 380,68
EAN 4057304015731
Dostupné od: 01-07-2021

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou44

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G 1/2

85

75

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Eco regulácia prietoku vody

NOVINKA

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/IIOB | CSTB: 322-M1-20/1
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

82
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•
•
•
•
•

Excentrické etážky | (G1/2)
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 159 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:37

BLACK MATT EDITION
HANSATWIST

0974218333
169

150±15
G1/2
76

25

€ 354,04
EAN 4057304014345
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

44
G1/2
124
162

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

8°

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

BLACK MATT EDITION

Ø65

Čierna matná

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSATWIST

8984908333

Čierna matná

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32

150
14

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno

€ 329,47
EAN 4057304015816
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
185

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

67-97
104-134

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

HANSALIVING

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

8114956233

Čierna matná

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 850,49
EAN 4057304015847
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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BLACK MATT EDITION
HANSA

5118017033

Čierna matná

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 167,77
EAN 4057304015663
Dostupné od: 01-07-2021

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

NOVINKA

BLACK MATT EDITION

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

HANSALOFT

5765210033

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta

Čierna matná

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15 |
197 mm

€ 273,47
EAN 4057304015717
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

•
•
•
•

HANSABASICJET

4436010033

348

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15

99

ø23

G1/2

ø65

(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 197 mm
Pevné výtokové rameno

50°
ø200

HANSABASICJET

€ 281,21
EAN 4057304015670
Dostupné od: 01-07-2021

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

4468013333

NOVINKA
• Vyloženie: 348 mm

Čierna matná

€ 95,92
EAN 4057304015854
Dostupné od: 01-07-2021

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

23

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Čierna matná

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

ø 95

NOVINKA

NOVINKA

G 1/2

• (G1/2)

84
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BLACK MATT EDITION
Sprcha
HANSAMICRA

5815017133

290
110

G1/2

150±15

Čierna matná

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 312,75
EAN 4057304015724
Dostupné od: 01-07-2021

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

G1/2

77

NOVINKA
BLACK MATT EDITION

35

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Eco regulácia prietoku vody

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | CSTB: 322-M1-20/1
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSATWIST

0967018333

Ø65

G1/2

Čierna matná

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

150±15
186
154

42
87
G1/2
61

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

€ 295,92
EAN 4057304014352
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)

HANSATWIST

8985908333
14

150

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Čierna matná

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 259,40
EAN 4057304015823
Dostupné od: 01-07-2021

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
185

NOVINKA

67-97
104-134

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami
• BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

85
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BLACK MATT EDITION
HANSALIVING

8113956233

Čierna matná

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 839,66
EAN 4057304015830
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR

BLACK MATT EDITION

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSA

5118017033

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Čierna matná

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 167,77
EAN 4057304015663
Dostupné od: 01-07-2021

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

NOVINKA

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

HANSAMICRA

4435013033

ø200

127

445-470
350

50°

ø9

G1/2

ø18

1003

1130

5

150±3
109

Čierna matná

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

€ 875,09
EAN 4057304015861
Dostupné od: 01-07-2021

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

95-120

290

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta

84

G1/2

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

86
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• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska
(y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 445 - 470 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:37

BLACK MATT EDITION
HANSABASICJET

4467013333

Čierna matná

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
920 mm

ø 18

€ 187,25
EAN 4057304015694
Dostupné od: 01-07-2021

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
Priemer: 18 mm

NOVINKA

BLACK MATT EDITION

960
max 920

ø 95

• (G1/2)

HANSABASICJET

4436010033

99

ø23

G1/2

ø65

Čierna matná

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15

348

50°
ø200

HANSABASICJET

Dostupné od: 01-07-2021

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

4468013333

NOVINKA
• Vyloženie: 348 mm

Čierna matná

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

ø 95

€ 281,21
EAN 4057304015670

€ 95,92
EAN 4057304015854
Dostupné od: 01-07-2021

23

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

NOVINKA

G 1/2

• (G1/2)

HANSABASICJET

180

ø 95

4463030033

Čierna matná

€ 62,15

Ručná sprcha

EAN 4057304015687

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

G 1/2
DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29122/IC |
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• (G1/2)

87
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BLACK MATT EDITION
Verejná oblasť
HANSANOVA

5093810133

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 191,66
EAN 4057304015762
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

BLACK MATT EDITION

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

5091810133

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 197,96
EAN 4057304015755
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 131 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:37

BLACK MATT EDITION
5086810133

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 201,17
EAN 4057304015748
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

BLACK MATT EDITION

HANSANOVA

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 107 mm

HANSANOVA

5096810133

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 215,25
EAN 4057304015779
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 186 mm

KIWA: K100538/01

HANSAPUBLIC
59

100

5793217133

35
77

33

42

ø55

70
ø19
65

ø75

G 1/2
32-52
47-72

68

180

225 (-160)
300 (-235)

21°

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 504,75
EAN 4057304015786
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO |
ACS: 16 ACC LY 699
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

57860100

€ 140,68
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BLACK MATT EDITION
HANSAPUBLIC
59

100

5795217133

35
77

33

42

ø55

70
G 1/2
32-52
47-72

ø19
65

ø75

68
225 (-160)
300 (-235)

180

21°

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 560,64
EAN 4057304015793
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

BLACK MATT EDITION

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO |
ACS: 16 ACC LY 699
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

57860100

€ 140,68

Kuchynské batérie
HANSATWIST

0920220333

74
56

18

299

Čierna matná

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

209
193

273

88
47

max.40

€ 422,98
EAN 4057304014390
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

NOVINKA

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

33.5

500

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSATWIST

0914228333

172

154
129

15°

ø51
ø33,5

max.45

Vyloženie: 193 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Čierna matná

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

214
199
87

•
•
•
•
•

€ 349,13
EAN 4057304014406
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

NOVINKA

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

495

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

90
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 199 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:37

ALESSI SENSE by HANSA

+$16$_.±3($

ALESSI SENSE by HANSA
Umývadlové batérie
ALESSI SENSE by HANSA

07732201

170

€ 529,74
EAN 4015470030408

152

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

118

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63
20 - 80

max 35

ALESSI Sense by HANSA

(magnetickým kľúčom)

ø 34 - 37

365

Chróm/Biela

Umývadlová batéria |
Tiptronic/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8

G 1 1/4

•
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Tlačný uzáver odpadu
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Externá riadiaca jednotka
Svetelná indikácia funkcií

ALESSI SENSE by HANSA
170

365
260
max 35

152

G1

/2

G 1/2

G 3/8

32

G 1/2

G 1/2

G 1 1/4

G 1/2

20 - 80

ø 63

3 x l = 400

•
•
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Rukoväť regulátora teploty vody
Tlačný uzáver odpadu
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Externá riadiaca jednotka
Svetelná indikácia funkcií

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_091-202_3-1_BATH1_SVT.indd 91

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
Výkyvný aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s
(4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm/Biela

Umývadlová batéria |
Tiptronic/Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 813,37
EAN 4015470030415

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

G 1/2

G 1/2
G 1/2

l = 1500

204

185

118

ø 34 - 37

07742201
120

154

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
• Vyloženie: 118 mm

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2,
CR 2450 3 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
• Vyloženie: 118 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
Výkyvný aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s
(4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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HANSAMURANO

+$16$_.±3($

HANSAMURANO
Umývadlové batérie
HANSAMURANO

5609210178

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 938,52
EAN 4015474064973

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prívalový prúd vody

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Rukoväť regulátora prietoku vody
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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•
•
•
•

Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
Filter, filtre na nečistoty

HANSAMURANO

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno

93
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HANSALOFT

+$16$_.±3($

HANSALOFT
Umývadlové batérie
HANSALOFT

57482209

134

155

188

5°

€ 645,35
EAN 4057304014178

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

143

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63
4 - 65

max 30

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8

G 1 1/4

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 143 mm

HANSALOFT

57492219

134

5°

155

188

ø 34 -37

€ 568,44
EAN 4057304014185

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63

4 - 65

max 30

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
aplikácie (cez Bluetooth®)

143

370

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

HANSALOFT

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

G 3/8

G 1 1/4

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 143 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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HANSALOFT
HANSALOFT

+$16$_.±3($
57552203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 380,96
EAN 4015474262058

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSALOFT

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 146 mm
• Pevné výtokové rameno

57522203

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný
aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 360,71
EAN 4015474263529

• Telo batérie z mosadze DZR

HANSALOFT

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

HANSALOFT

57692103

• Vyloženie: 146 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný
aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 496,20
EAN 4015474263345

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

96
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• Vyloženie: 151 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný
aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSALOFT

+$16$_.±3($
HANSALOFT

57542203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 280,77
EAN 4015474262041

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 074
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSALOFT

57532203

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 260,47
EAN 4015474263284

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

HANSALOFT

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 074
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSALOFT

57562103

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 450,80
EAN 4015474263512

• Telo batérie z mosadze DZR
• Stojanková batéria pre umývadlovú misu
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 143 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
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HANSALOFT
HANSALOFT

+$16$_.±3($
57572183

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN 15

€ 471,06
EAN 4057304014765

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 197 mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALOFT

57772103

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný
aerátor

44000100

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63

€ 380,96
EAN 4015474263710

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

HANSALOFT

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta | Krycia objímka
Vyloženie: 193 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný
aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

57860100

€ 140,68

Bidetové batérie
HANSALOFT

57583203

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 426,90
EAN 4015474262133

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 141 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSALOFT

+$16$_.±3($
Vaňové/Sprchové batérie
HANSALOFT

57702103

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Nástenná montáž, DN15

€ 385,85
EAN 4015474263376

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSALOFT

57762073

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe
(1 montážny otvor), DN15

€ 2.195,81
EAN 4015474263420

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSALOFT

50719003

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 197 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

53280100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

HANSALOFT

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)

€ 538,81

€ 90,06
EAN 4057304011566

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Štvorcová rozeta

50000900

€ 98,08
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HANSALOFT
HANSALOFT

+$16$_.±3($
57649583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 445,93
EAN 4057304014802

• S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

44539583

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

44010100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 357,95

€ 467,90
EAN 4057304007262

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

HANSALOFT

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

HANSALOFT

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44030100

57652100

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 619,04

€ 155,38
EAN 4015474262225

• Telo batérie z mosadze DZR

•
•
•
•
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(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 197 mm
Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSALOFT

+$16$_.±3($
Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSALOFT

87609003

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 375,41
EAN 4015474287051

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

87603003

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 491,65
EAN 4015474287044

HANSALOFT

HANSALOFT

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSALOFT
HANSALOFT

+$16$_.±3($
87729003

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 375,41
EAN 4015474287037

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

HANSALOFT

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

87723003

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 491,65
EAN 4015474287020

HANSALOFT

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSALOFT

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 660,60
EAN 4015474279001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143562

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 848,39
EAN 4015474278998

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie
HANSALOFT

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSALOFT

+$16$_.±3($

HANSALIVING

81149572
64-94
40

154

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 726,97
EAN 4057304004711

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143572
64-94
40

154

14

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 933,67
EAN 4057304004728

HANSALOFT

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSALOFT

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149552

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 635,99
EAN 4015474279018

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143552

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 823,87
EAN 4015474279025

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie
HANSALOFT

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

105
22.04.2021 17:39

HANSALOFT

+$16$_.±3($

Armatúry na okraj vane
HANSALOFT

57752483

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 888,95
EAN 4057304014499

• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSALOFT

57752473

•
•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Štvorcová rozeta
Vyloženie: 185 mm
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

53020300
53040300
53080300

€ 929,36
EAN 4057304014505

• Otočné vedenie hadice

HANSALOFT

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSALOFT

57799483

•
•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Guľatá rozeta
Vyloženie: 185 mm
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

53020300
53040300
53080300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

€ 558,28
EAN 4057304014574

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta

53010300
53030300
53070300

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSALOFT

+$16$_.±3($
HANSALOFT

57799473

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 558,28
EAN 4057304014581

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSALOFT

57652100

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta

53010300
53030300
53070300

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

€ 155,38
EAN 4015474262225

•
•
•
•

HANSAFILL

(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 197 mm
Pevné výtokové rameno

05199000

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Chróm

Výtokové rameno

HANSALOFT

• Telo batérie z mosadze DZR

€ 80,25
EAN 4015474043091

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody

05160100
05170100

€ 265,07
€ 297,23
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Sprchové batérie
HANSALOFT

57710173

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 320,48
EAN 4015474263369

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSALOFT

50679003

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 73,48
EAN 4015474202092

Dodávka teplej vody: max. +80°C

HANSALOFT

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSALOFT

50679903

• Štvorcová rozeta

50500100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 80,98
EAN 4057304011559

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka
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• Štvorcová rozeta

50500100

€ 104,65

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSALOFT

57639583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 390,22
EAN 4057304014857

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

HANSALIVING

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
• Vyloženie: 60 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44000100

44529583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63

€ 467,90
EAN 4057304007231

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

44020100

€ 495,58
HANSALOFT

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

Podomietkové sprchové batérie (HANSABLUEBOX)
HANSALOFT

87629003

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 286,23
EAN 4015474287150

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSALOFT
HANSALOFT

+$16$_.±3($
87739003

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 286,23
EAN 4015474287167

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139562

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 651,11
EAN 4015474278967

• Telo batérie z mosadze DZR

HANSALOFT

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSALIVING

81139572
64-94
40

154

14

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 716,56
EAN 4057304004742

• Telo batérie z mosadze DZR

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

HANSALIVING

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

81139552

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 626,56
EAN 4015474278974

• Telo batérie z mosadze DZR
HANSALOFT

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSACLIFF
Umývadlové batérie
HANSACLIFF

50412201

Chróm

Umývadlová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (3 montážne otvory), DN15
ø

€ 551,91
EAN 4057304006845

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø
ø

•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Krížová páka
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)

HANSACLIFF

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Vyloženie: 160 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno

50422201

Chróm

Umývadlová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

ø

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

€ 306,96
EAN 4057304006838

• Montážny systém Rapid

ø

ø

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

HANSACLIFF

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

°

Dve ovládacie páky / rukoväte
Krížová páka
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Vyloženie: 160 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSACLIFF

50432101

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Dve ovládacie
páky |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 447,38
EAN 4057304006852

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
ø

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Krížová páka
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

• Vyloženie: 155 - 210 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

51200100

€ 356,26

Armatúry na okraj vane (komplet)
HANSACLIFF

50462071

ø

ø

ø

°
ø

HANSACLIFF

•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Krížová páka
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
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Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Dve ovládacie páky |
Montáž do obkladu (4 montážne otvory),
DN15

€ 1.103,78
EAN 4057304006883

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Vyťahovacia ručná sprcha
– Ručná sprcha
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Štvorcová rozeta
Vyloženie: 176 mm
Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSADESIGNO STYLE
Bezdotykové batérie
HANSADESIGNO STYLE

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
165

18°

196

187

€ 543,08
EAN 4057304006593

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

138
ø 33.5

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø63

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
20-80

max 40

380

51792221

G3/8

G 1 1/4

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

•
•
•
•
•

HANSADESIGNO

51792201

196

165

18°

• Vyloženie: 138 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

187

€ 470,63
EAN 4057304006586

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

138
ø 63

ø 33.5

aplikácie (cez Bluetooth®)

HANSADESIGNO STYLE

20-80

380
max 40

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8

G 1 1/4

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

Vydanie 01/2021

Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Napájací zdroj
Bez otvoru na tiahlo
Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 138 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V
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HANSADESIGNO STYLE

51932211

109

14°

139

142

100

€ 369,09
EAN 4057304006579

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom

ø33.5

tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)

max 40

362

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSADESIGNO STYLE

51932201

109

14°

139

142

100

€ 298,77
EAN 4057304006548

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom

ø33.5

tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)

max 40

362

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

HANSADESIGNO STYLE

• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

•
•
•
•

Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: Lithium 2CR5 6 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 100 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE

357

325

19°

Chróm

€ 885,22
EAN 4057304006623

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

164
ø 60

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 40

ø33.5
381

51942211

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

210

G3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 164 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

HANSADESIGNO STYLE

51942201

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

210

357

325

19°

€ 814,90
EAN 4057304006616

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

164
ø60

max 40

381

ø33.5

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSADESIGNO STYLE

G3/8
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HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
51032293

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 314,62
EAN 4057304015083
Dostupné od: 04-05-2021

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSADESIGNO STYLE

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 167 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°

51492293

NOVINKA

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 289,70
EAN 4057304015090
Dostupné od: 04-05-2021

HANSADESIGNO STYLE

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 167 mm

HANSADESIGNO STYLE

51832293

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

118
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• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom

NOVINKA

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

€ 292,81
EAN 4057304015106
Dostupné od: 04-05-2021

NOVINKA

• Vyloženie: 125 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE

51882293

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 280,35
EAN 4057304015113
Dostupné od: 04-05-2021

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

HANSADESIGNO STYLE

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

51692293

NOVINKA

•
•
•
•

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 501,52
EAN 4057304015120
Dostupné od: 04-05-2021

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

NOVINKA

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 171 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 125 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($

Umývadlové batérie
HANSADESIGNO STYLE

51892283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

°

€ 420,43
EAN 4057304006487

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
1.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø
ø
ø

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSADESIGNO STYLE

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 130 mm
• Pevné výtokové rameno

5189228334

Ružové zlato

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

°

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

€ 665,09
EAN 4057304006494

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• Mikado®–aerátor s prepleteným prúdom

ø

tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody

ø
ø

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
1.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

HANSADESIGNO STYLE

130

ø46

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 130 mm
• Pevné výtokové rameno

Chróm

€ 390,62
EAN 4057304006500

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
1.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

423

4 - 40

ø33.5

185

°
156

77

HANSADESIGNO STYLE

15

51922283

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

165

60

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

G 3/8

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
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• Vyloženie: 130 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE

51032283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 398,60
EAN 4057304006388

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

°

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø
ø

ø

ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSADESIGNO STYLE

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
• Otočné výtokové rameno

51492283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
°

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

€ 370,15
EAN 4057304006395

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø
ø

ACS: 16 ACC NY 205
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSADESIGNO STYLE

°

•
•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 151 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

51211183

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 488,62
EAN 4057304007538

HANSADESIGNO STYLE

•
•
•
•

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

ø
ø

ø

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 151 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

121
22.04.2021 17:39

HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
51072281

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

°

€ 1.056,14
EAN 4057304006418

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
ø

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

ø

ø

•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

•
•
•
•
•
•
•

HANSADESIGNO STYLE

51342201

Externá riadiaca jednotka
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 151 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

°

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

€ 518,14
EAN 4057304006425

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

ø
ø

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSADESIGNO STYLE

HANSADESIGNO STYLE

•
•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 151 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

51832283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

ø

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

€ 381,94
EAN 4057304006449

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø

ø

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 128 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE

51882283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

ø

€ 370,58
EAN 4057304006456

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
°

ø

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSADESIGNO STYLE

• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 128 mm
• Pevné výtokové rameno

51712283

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 386,49
EAN 4057304006319

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

°
ø
ø

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSADESIGNO STYLE

51722283

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 351,18
EAN 4057304006326

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné
°

a jednoduché upevnenie batérie

HANSADESIGNO STYLE

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø

ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

123
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HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE

51911183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

°
ø

+$16$_.±3($
€ 426,40
EAN 4057304007545

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

ø

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Odtoková garnitúra s tiahlom

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSADESIGNO STYLE

51692283

• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 654,38
EAN 4057304006371

• Pre umývadlové misy
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

°

ø

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 150 mm

HANSADESIGNO STYLE

51682281

48.5
ø 33.5

°

104

169

15

a jednoduché upevnenie batérie
119

153

ø 110

126

1617

153

G1/2
G3/8

•
•
•
•
•

€ 960,15
EAN 4057304006340

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

119

G1/2

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

158
85

396
4 - 40

HANSADESIGNO STYLE

ACS: 16 ACC NY 205

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

124
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Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

•
•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Externá riadiaca jednotka
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 119 mm
Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE

51702201

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 470,87
EAN 4057304006357

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

°

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

ø

•
•
•
•
•

HANSADESIGNO STYLE

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 119 mm

51092183

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia (2 montážne
otvory), DN15

€ 438,31
EAN 4057304006647

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Štvorcová rozeta | Krycia objímka
Vyloženie: 194 mm
Pevné výtokové rameno

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSADESIGNO STYLE

°
ø

ø

51052183

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

44000100
57860200

Chróm

Umývadlová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (3 montážne otvory), DN15

€ 247,63
€ 163,58

€ 707,95
EAN 4057304006708

HANSADESIGNO STYLE

•
•
•
•
•

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø

ø

•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Dve ovládacie páky / rukoväte
Odtoková garnitúra s tiahlom
(G1/2)
Vyloženie: 141 mm
Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

125
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($

Bidetové batérie
HANSADESIGNO STYLE

133

120

97
ø46

51983283

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

142

59

€ 420,43
EAN 4057304007224

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

119

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

4 - 40

ø35

35 - 45

438

ø63

G1 1/4
G 3/8

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSADESIGNO STYLE

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 119 mm
• Pevné výtokové rameno

51733283

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

141
117
85

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

€ 361,87
EAN 4057304006715

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

48.5
ø33.5

396

4-40

ø63

35 - 50

98

169

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

G1 1/4
max. 180
G3/8

ACS: 16 ACC NY 205
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 117 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

HANSADESIGNO STYLE

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
Vaňové/Sprchové batérie
HANSADESIGNO STYLE

51852183

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Nástenná montáž, DN15

€ 505,01
EAN 4057304006722

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

°

°

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Výtokové rameno s integrovaným prepínačom
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSADESIGNO STYLE

53272083

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 146 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe (1 montážny
otvor), DN15

€ 2.490,55
EAN 4057304006982

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

ø

.

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSADESIGNO STYLE

44519583

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 209 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

53280100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 538,81

€ 396,81
EAN 4057304006906

HANSADESIGNO STYLE

ø

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44010100

€ 357,95
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($

HANSALIVING

44539583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 467,90
EAN 4057304007262

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSADESIGNO STYLE
ø

51162180

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

44030100

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15 |
212 mm

€ 619,04

€ 170,71
EAN 4057304006975

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Priemer: 24.5 mm
°

•
•
•
•

(G1/2)
Soft edge rozeta
Vyloženie: 195 mm
Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSADESIGNO STYLE
154

81119593

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

33

€ 380,69
EAN 4057304006746

• Telo batérie z mosadze DZR

HANSADESIGNO STYLE

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

78 - 108
112 - 142

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE
154

81113593

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

33

€ 490,75
EAN 4057304006753

154

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

78 - 108
112 - 142

ABP: PA-IX 29259/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSADESIGNO STYLE
ø170

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

81119563

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

33

€ 97,32
€ 140,31

€ 372,86
EAN 4057304006760

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

78 - 108
112 - 142

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSADESIGNO STYLE

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
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HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE
ø170

+$16$_.±3($
81113563

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

33

€ 490,75
EAN 4057304006777

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

78 - 108
112 - 142

ABP: PA-IX 29259/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSALIVING

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

81149562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 660,60
EAN 4015474279001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

HANSADESIGNO STYLE

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:39

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81143562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 848,39
EAN 4015474278998

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

HANSALIVING

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

81149572
64-94
40

154

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 726,97
EAN 4057304004711

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSADESIGNO STYLE

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
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HANSADESIGNO STYLE
HANSALIVING

81143572
64-94
40

154

+$16$_.±3($

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 933,67
EAN 4057304004728

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81149552

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 635,99
EAN 4015474279018

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSADESIGNO STYLE

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:40

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81143552

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 823,87
EAN 4015474279025

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Armatúry na okraj vane
HANSADESIGNO STYLE

53122083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN15

€ 885,82
EAN 4057304007026

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Excentrické etážky

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 189 mm

53020300
53040300
53080300

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

HANSADESIGNO STYLE

•
•
•
•

133
22.04.2021 17:40

HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
53122063

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN15

ø

ø

ø

ø

HANSADESIGNO STYLE

€ 885,82
EAN 4057304007019

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 190 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

53020300
53040300
53080300

53259083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

€ 507,39
EAN 4057304007002

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSADESIGNO STYLE

53259063

• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta | Krycia objímka

53010300
53030300
53070300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

€ 507,39
EAN 4057304006999

HANSADESIGNO STYLE

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

ø

ø

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Krycia objímka

ø

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
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53010300
53030300
53070300

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE
ø

51162180

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15 |
212 mm

€ 170,71
EAN 4057304006975

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Priemer: 24.5 mm
°

•
•
•
•

HANSAFILL

(G1/2)
Soft edge rozeta
Vyloženie: 195 mm
Pevné výtokové rameno

05199000

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Výtokové rameno

€ 80,25
EAN 4015474043091

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo

05160100
05170100

€ 265,07
€ 297,23

Sprchové batérie
HANSADESIGNO STYLE

51860183

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Nástenná montáž, DN15

€ 417,24
EAN 4057304006739

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

ACS: 16 ACC NY 205

HANSADESIGNO STYLE

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

44509583

• (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 346,45

HANSADESIGNO STYLE

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006944

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44000100

€ 247,63
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HANSADESIGNO STYLE
HANSALIVING

+$16$_.±3($
44529583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 467,90
EAN 4057304007231

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

44020100

€ 495,58

Podomietkové sprchové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSADESIGNO STYLE
154

81109593

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

14

€ 320,31
EAN 4057304006791

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

78 - 108
112 - 142

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSADESIGNO STYLE

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

136
10517_HANSA_PL2021_SK_091-202_3-1_BATH1_SVT.indd 136

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:40

HANSADESIGNO STYLE

+$16$_.±3($
HANSADESIGNO STYLE
ø170

81109563

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

14

€ 320,31
EAN 4057304006814

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

78 - 108
112 - 142

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

HANSALIVING

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

81139562

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 651,11
EAN 4015474278967

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_091-202_3-1_BATH1_SVT.indd 137

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSADESIGNO STYLE

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
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HANSADESIGNO STYLE
HANSALIVING

81139572
64-94
40

154

+$16$_.±3($

14

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 716,56
EAN 4057304004742

• Telo batérie z mosadze DZR

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

HANSALIVING

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

81139552

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 626,56
EAN 4015474278974

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

HANSADESIGNO STYLE

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($

HANSALIGNA
Umývadlové batérie
HANSALIGNA

06142209

106

128

155

20
°

€ 545,05
EAN 4057304014161

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

110

aplikácie (cez Bluetooth®)

ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ø 63
4 - 65

max 30

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8

G 1 1/4

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSALIGNA

06152219

128

20
°

106

155

110

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 468,14
EAN 4057304014093

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 -37

Chróm

G 3/8

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Prevzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSALIGNA

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

139
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HANSALIGNA
HANSALIGNA

+$16$_.±3($
55302203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 368,18
EAN 4015474261730

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29922/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 116 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150 (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSALIGNA

55352203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 349,77
EAN 4015474264021

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29922/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 116 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150 (360°)
Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSALIVING

66360000

Chróm

€ 27,08
EAN 4015474267909

HANSALIGNA

Kryt príruby
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
HANSALIGNA

06092203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 271,41
EAN 4015474248069

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06092103

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 271,32
EAN 4015474251908

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSALIGNA
HANSALIGNA

+$16$_.±3($
06082203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 257,79
EAN 4015474248076

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06131103

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové ohrievače
vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 309,71
EAN 4015474248571

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28935/I
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
HANSALIGNA XS

06072203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 271,32
EAN 4015474248595

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 94 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

Kryt príruby

HANSALIGNA

06032203

€ 26,30
EAN 4015474267916

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 429,29
EAN 4015474248588

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 150 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
HANSALIGNA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSALIGNA
HANSALIGNA

+$16$_.±3($
44892183

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN 15

€ 447,28
EAN 4057304014772

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•
•

HANSALIGNA

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Štvorcová rozeta | Krycia objímka
Vyloženie: 190 mm
Pevné výtokové rameno

06402103

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 377,82
EAN 4015474250178

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta | Krycia objímka
Vyloženie: 185 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

57860100

€ 140,68

Bidetové batérie
HANSALIGNA

06063203

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 306,66
EAN 4015474248090

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

HANSALIGNA

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000
Kryt príruby
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Chróm

€ 26,30
EAN 4015474267916
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
Vaňové/Sprchové batérie
HANSALIGNA

06742103

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 380,26
EAN 4015474248601

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: PA-IX 29273/IB | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

HANSALIGNA

06462083

• Vyloženie: 152 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe
(1 montážny otvor), DN15

€ 2.094,31
EAN 4015474250239

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSALIGNA

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Vyloženie: 200 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

53280100

44559583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 538,81

€ 446,95
EAN 4057304014871

• S dvojcestným prepínačom

HANSALIGNA

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

44010100

€ 357,95
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HANSALIGNA
HANSALIVING

+$16$_.±3($
44539583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 467,90
EAN 4057304007262

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIGNA

06822102

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

44030100

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 619,04

€ 176,51
EAN 4015474250031

• Telo batérie z mosadze DZR
Priemer: 75 mm

(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 180 mm
Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

HANSALIGNA

•
•
•
•
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSALIGNA

83859513

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 353,49
EAN 4015474279414

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

HANSALIGNA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

83853513

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 467,17
EAN 4015474279445

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSALIGNA
HANSALIGNA

+$16$_.±3($
83859503

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 353,49
EAN 4015474279421

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

HANSALIGNA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

83853503

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 467,17
EAN 4015474279438

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 660,60
EAN 4015474279001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143562

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 848,39
EAN 4015474278998

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($

HANSALIVING

81149572
64-94
40

154

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 726,97
EAN 4057304004711

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143572
64-94
40

154

14

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 933,67
EAN 4057304004728

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149552

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 635,99
EAN 4015474279018

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143552

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 823,87
EAN 4015474279025

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSALIGNA
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Armatúry na okrej vane
HANSALIGNA

06442493

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 869,03
EAN 4057304014512

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSALIGNA

06442473

•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 180 mm
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

53020300
53040300
53080300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

€ 858,49
EAN 4057304014529

• Telo batérie z mosadze DZR
• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 180 mm

53020300
53040300
53080300

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene
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HANSALIGNA

+$16$_.±3($
HANSALIGNA

06439493

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 499,58
EAN 4057304014598

• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

HANSALIGNA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

53010300
53030300
53070300

06439473

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

€ 473,06
EAN 4057304014604

• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

HANSALIGNA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

53010300
53030300
53070300

06822102

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

€ 176,51
EAN 4015474250031

• Telo batérie z mosadze DZR
Priemer: 75 mm

HANSAFILL

(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 180 mm
Pevné výtokové rameno

05199000

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Chróm

Výtokové rameno

€ 80,25
EAN 4015474043091

HANSALIGNA

•
•
•
•

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody
05160100
05170100

€ 265,07
€ 297,23
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Sprchové batérie
HANSALIGNA

06670103

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 298,65
EAN 4015474249387

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: PA-IX 29273/IB |
ACS: 16 ACC NY 205

HANSALIGNA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

44549583

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 390,22
EAN 4057304014864

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

HANSALIVING

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
• Vyloženie: 60 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44000100

44529583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63

€ 467,90
EAN 4057304007231

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

44020100

€ 495,58

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka
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HANSALIGNA
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Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSALIGNA

83879513

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 256,37
EAN 4015474278875

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIGNA

83879503

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 256,37
EAN 4015474278882

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSALIVING

81139562

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 651,11
EAN 4015474278967

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139572
64-94

40
154

14

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 716,56
EAN 4057304004742

• Telo batérie z mosadze DZR

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139552

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 626,56
EAN 4015474278974

• Telo batérie z mosadze DZR
HANSALIGNA

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSASTELA od 01.04.2021
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HANSASTELA od 01.04.2021
Umývadlové batérie
HANSASTELA

57122279

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 426,30
EAN 4057304015526
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj

• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Pevné výtokové rameno

HANSASTELA

57162279

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)
• Telo batérie z mosadze DZR
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

€ 396,91
EAN 4057304015519
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Bez odtokovej garnitúry
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSASTELA

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57152273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 246,94
EAN 4057304015212
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• otočný výtok s aretáciou v strednej polohe

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

HANSASTELA

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 134mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

57142273

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 232,26
EAN 4057304015229
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• otočný výtok s aretáciou v strednej polohe

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 134mm

HANSASTELA

57092273

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• diamantovo štruktúrovaný tok vody

€ 244,04
EAN 4057304015175
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 5.52 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 113mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

HANSASTELA

•
•
•
•

158
10517_HANSA_PL2021_SK_091-202_3-1_BATH1_SVT.indd 158

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:40

HANSASTELA od 01.04.2021

+$16$_.±3($
HANSASTELA

57082273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 235,21
EAN 4057304015434
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

NOVINKA

a jednoduché upevnenie batérie
• diamantovo štruktúrovaný tok vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 5.52 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

HANSASTELA

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

57192273

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 113mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 235,21
EAN 4057304015199
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 134mm

HANSASTELA

57182273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 134mm
• Pevné výtokové rameno

€ 244,04
EAN 4057304015182
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSASTELA

•
•
•
•

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57102273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 367,51
EAN 4057304015205
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 200mm

HANSASTELA

44902173

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 370,45
EAN 4057304015236
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 187mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

44000100
57860200

€ 247,63
€ 163,58

Vaňové/Sprchové batérie
HANSASTELA

57742173

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž

€ 338,11
EAN 4057304015373
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Excentrické etážky | (G1/2)
Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

HANSASTELA

•
•
•
•

NOVINKA
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HANSASTELA od 01.04.2021

+$16$_.±3($
HANSASTELA

57252073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe
(1 montážny otvor)

€ 2.234,42
EAN 4057304015380
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSASTELA

44579573

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 209mm

53280100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 391,02
EAN 4057304015298
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

44539583

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka

44010100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 538,81

€ 357,95

€ 467,90
EAN 4057304007262

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44030100

€ 619,04
HANSASTELA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57240000

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž

€ 214,60
EAN 4057304015359
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA
• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

HANSASTELA

57241000

• Vyloženie: 187mm

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž

€ 214,60
EAN 4057304015342
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA
• (G1/2)
• Soft edge rozeta

• Vyloženie: 187mm

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSASTELA

87849073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 332,23
EAN 4057304015250
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
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HANSASTELA od 01.04.2021

HANSASTELA

87843073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 420,42
EAN 4057304015410
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSASTELA

87849173

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 332,23
EAN 4057304015274
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)

HANSASTELA

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

87843173

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 420,42
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 97,32
€ 140,31

EAN 4057304015427

• Telo batérie z mosadze DZR

Vydanie 01/2021

€ 97,32
€ 140,31

• Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

80000000
80010000

HANSASTELA

+$16$_.±3($

€ 97,32
€ 140,31
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSALIVING

+$16$_.±3($
81149562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 660,60
EAN 4015474279001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143562

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 848,39
EAN 4015474278998

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA

•
•
•
•
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HANSASTELA od 01.04.2021

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149572
64-94
40

154

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 726,97
EAN 4057304004711

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143572
64-94
40

154

14

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 933,67
EAN 4057304004728

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSALIVING

+$16$_.±3($
81149552

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 635,99
EAN 4015474279018

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143552

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 823,87
EAN 4015474279025

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
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HANSASTELA od 01.04.2021

+$16$_.±3($
Armatúry na okraj vane
57302473

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do
obkladu

€ 823,21
EAN 4057304015328
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSASTELA

57302173

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka

53020300
53040300
53080300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do
obkladu

€ 823,21
EAN 4057304015304
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSASTELA

57319473

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Soft edge rozeta | Krycia objímka

53020300
53040300
53080300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do
obkladu

€ 490,98
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno
HANSA Vaňová a sprchová batéria

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

EAN 4057304015335

• Telo batérie z mosadze DZR

•
•
•
•

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka

05199000
53030300

€ 80,25
€ 789,96

HANSASTELA

HANSASTELA
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57319173

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do
obkladu

€ 490,98
EAN 4057304015311
Dostupné od: 01-04-2021

NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno
HANSA Vaňová a sprchová batéria

HANSASTELA

57240000

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Soft edge rozeta | Krycia objímka

05199000
53030300

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž

€ 80,25
€ 789,96

€ 214,60
EAN 4057304015359
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA
• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

HANSASTELA

• Vyloženie: 187mm

57241000

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž

€ 214,60
EAN 4057304015342
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA
• (G1/2)
• Soft edge rozeta

HANSAFILL

• Vyloženie: 187mm

05199000

Chróm

Výtokové rameno

€ 80,25
EAN 4015474043091

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

HANSASTELA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo

168
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• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody

05160100
05170100

€ 265,07
€ 297,23

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSASTELA od 01.04.2021

+$16$_.±3($
HANSASTILO

57281000

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor)

€ 214,60
EAN 4057304015403
Dostupné od: 01-04-2021

– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

• Spätný ventil (-y)

HANSASTILO

53549420

NOVINKA

• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN15

€ 245,32
EAN 4057304014666

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX

53060200
53060300

€ 352,20
€ 422,52

Sprchové batérie
57670173

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž

€ 252,83
EAN 4057304015366
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.72 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
•
•
•
•

HANSASTELA

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Excentrické etážky | (G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

44569573

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 341,06
EAN 4057304015281
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
(G1/2)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka

44000100

HANSASTELA

HANSASTELA

€ 247,63
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSALIVING

+$16$_.±3($
44529583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 467,90
EAN 4057304007231

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

44020100

€ 495,58

Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSASTELA

87859073

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 220,49
EAN 4057304015243
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)

HANSASTELA

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

87859173

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 220,49
EAN 4057304015267
Dostupné od: 01-04-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

HANSASTELA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• (G1/2)
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€ 97,32
€ 140,31

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:40

HANSASTELA od 01.04.2021

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81139562

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 651,11
EAN 4015474278967

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139572
64-94
40

154

14

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 716,56
EAN 4057304004742

• Telo batérie z mosadze DZR

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA od 01.04.2021
HANSALIVING

+$16$_.±3($
81139552

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 626,56
EAN 4015474278974

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

172
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:40

HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($

HANSASTELA do 30.06.2021
Umývadlové batérie
HANSASTELA

57122209

130

15
°

109

168

€ 545,05
EAN 4057304014062
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57122279

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)

126
ø 34 -37

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 3/8
DVGW: CW-6514CR0161 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 126 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSASTELA

57162219

130

15
°

109

168

126

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 468,14
EAN 4057304014109
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57162279

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

370

ø 34 -37

Chróm

G 3/8

DVGW: CW-6514CR0161 |
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 126 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSASTELA
do 30.06.2021

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA do 30.06.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57152201

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 297,72
EAN 4015474261433
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57152273

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29678/IO
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 122 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody
aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSASTELA

57142201

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 282,34
EAN 4015474261419
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57142273

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29678/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 122 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody
aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSALIVING

66360000

Chróm

€ 27,08
EAN 4015474267909

HANSASTELA
do 30.06.2021

Kryt príruby
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HANSASTELA

57092201

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 270,61
EAN 4015474139718
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57092273

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29675/IO

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom

HANSASTELA

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 111 mm

57082201

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 248,01
EAN 4015474165335
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57082273

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29675/IO

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 111 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

HANSASTELA
do 30.06.2021

•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA do 30.06.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57131101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 334,10
EAN 4015474205093
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• Prívalový prúd vody
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom

HANSASTELA

• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 111 mm

57102201

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 388,06
EAN 4015474162884
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57102273

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29676/IO

•
•
•
•
•

HANSASTELA

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

44902183

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 144 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN 15

€ 414,68
EAN 4057304014789
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 44902173

• Prívalový prúd vody

HANSASTELA
do 30.06.2021

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

176
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HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($
HANSASTELA

57832171

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 341,87
EAN 4015474178922
Dostupné do: 30-06-2021

• Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ACS: 16 ACC NY 205

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta | Krycia objímka

• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSASTELA

57852171

57860100

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 140,68

€ 341,87
EAN 4015474178946
Dostupné do: 30-06-2021

• Prívalový prúd vody
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 242 mm
• Pevné výtokové rameno

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

57860100

€ 140,68

HANSASTELA
do 30.06.2021

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($

Vaňové/Sprchové batérie
HANSASTELA

57742101

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 374,53
EAN 4015474139749
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prívalový prúd vody, zabezpečené proti

spätnému toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

HANSASTELA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

44579583

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 165 mm
• Pevné výtokové rameno

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 446,95
EAN 4057304014826
Dostupné do: 30-06-2021

• S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

HANSALIVING

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44010100

44539583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 357,95

€ 467,90
EAN 4057304007262

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

44030100

€ 619,04

HANSASTELA
do 30.06.2021

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka
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HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($
HANSASTELA

57822100

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 189,54
EAN 4015474139855
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prívalový prúd vody

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 160 mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSASTELA Vaňová a sprchová batéria

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

44579583

€ 446,95

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSASTELA

87849051

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 322,07
EAN 4015474287235
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87849073

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA
do 30.06.2021

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA do 30.06.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
87843051

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 405,48
EAN 4015474287242
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87843073

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSASTELA

87849041

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 322,07
EAN 4015474287266
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87849173

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA
do 30.06.2021

•
•
•
•
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HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($
HANSASTELA

87843041

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 405,48
EAN 4015474287259
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87843173

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Armatúry na okraj vane
HANSASTELA

57302421

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 778,06
EAN 4057304014536
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta

53020300
53040300
53080300

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

HANSASTELA
do 30.06.2021

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

• Vyloženie: 177 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA do 30.06.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
57302411

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 813,46
EAN 4057304014543
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSASTELA

57319412

• Vyloženie: 177 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

53020300
53040300
53080300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

€ 490,69
EAN 4057304014611
Dostupné do: 30-06-2021

• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSASTELA

57319411

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

53010300
53030300
53070300

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

€ 500,51
EAN 4057304014628
Dostupné do: 30-06-2021

• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

HANSASTELA
do 30.06.2021

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

53010300
53030300
53070300

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28
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HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($
HANSASTELA

57822100

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 189,54
EAN 4015474139855
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prívalový prúd vody

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
• Vyloženie: 160 mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSASTELA Vaňová a sprchová batéria

HANSAFILL

05199000

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

44579583

Chróm

Výtokové rameno

€ 446,95

€ 80,25
EAN 4015474043091

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo

05160100
05170100

€ 265,07
€ 297,23

Sprchové batérie
HANSASTELA

57670101

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 279,17
EAN 4015474139794
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

HANSASTELA
do 30.06.2021

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSASTELA do 30.06.2021
HANSASTELA

+$16$_.±3($
44569583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 390,22
EAN 4057304014819
Dostupné do: 30-06-2021

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

44529583

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
• Vyloženie: 60 mm

44000100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63

€ 467,90
EAN 4057304007231

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

44020100

€ 495,58

HANSASTELA
do 30.06.2021

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka
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HANSASTELA do 30.06.2021

+$16$_.±3($

Sprchové podomietkové batérie (HANSABLUEBOX)
HANSASTELA

87859051

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 214,77
EAN 4015474286085
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87859073

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSASTELA

87859041

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 214,77
EAN 4015474286160
Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 87859173

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA
do 30.06.2021

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSARONDA

+$16$_.±3($

HANSARONDA
Umývadlové batérie
HANSARONDA

55262203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 305,34
EAN 4015474261693

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29921/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Odtoková garnitúra s tiahlom
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 115 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSARONDA

55342203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 302,48
EAN 4015474263994

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29921/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 115 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

66360000
Kryt príruby

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Chróm

€ 27,08
EAN 4015474267909

187

HANSARONDA

HANSALIVING

22.04.2021 17:41

HANSARONDA
HANSARONDA

+$16$_.±3($
03092273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 247,98
EAN 4015474212541

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSARONDA

03082273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 240,21
EAN 4015474212589

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000
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HANSARONDA

03131173

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 319,92
EAN 4015474212671

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 28933/I
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty

a prietoku vody
• Vyloženie: 100 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

Kryt príruby

HANSARONDA

03032273

€ 26,30
EAN 4015474267916

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 400,44
EAN 4015474212701

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 148 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

22.04.2021 17:41

HANSARONDA
HANSARONDA

+$16$_.±3($
03012173

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 426,57
EAN 4015474228504

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/06 | ABP: P-IX 29286/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 125 mm

HANSARONDA

44882183

• Pevné výtokové rameno
• Výsuvné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN 15

€ 405,00
EAN 4057304014796

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Štvorcová rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 186 mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSARONDA

03832273

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

44000100

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63

€ 338,85
EAN 4015474252301

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 182 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka
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57860100

€ 140,68

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSARONDA

+$16$_.±3($
Bidetové batérie
HANSARONDA

03063273

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 285,46
EAN 4015474212640

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28930/IO
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 103 mm

• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

Kryt príruby

€ 26,30
EAN 4015474267916

Vaňové/Sprchové batérie
HANSARONDA

03742173

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 347,08
EAN 4015474212763

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28932/IDB | ACS: 16 ACC NY 205

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 163 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

191

HANSARONDA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

22.04.2021 17:41

HANSARONDA
HANSARONDA

+$16$_.±3($
03422073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe
(1 montážny otvor), DN15

€ 2.138,29
EAN 4015474252479

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSARONDA

44599583

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 200 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

53280100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 538,81

€ 409,51
EAN 4057304014840

• S dvojcestným prepínačom
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

44539583

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

44010100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 357,95

€ 467,90
EAN 4057304007262

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

44030100

€ 619,04

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSARONDA

+$16$_.±3($
HANSARONDA

05822172

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 164,31
EAN 4015474252448

• Telo batérie z mosadze DZR

•
•
•
•

(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 180 mm
Pevné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSARONDA

83849583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 321,07
EAN 4015474287068

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

HANSARONDA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

83843583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 402,88
EAN 4015474287082

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSARONDA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody

22.04.2021 17:41

HANSARONDA
HANSARONDA

+$16$_.±3($
83849573

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 321,07
EAN 4015474287105

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 |
ACS: 16 ACC LY 696

HANSARONDA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

83843573

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 402,88
EAN 4015474287099

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSARONDA

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 660,60
EAN 4015474279001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143562

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 848,39
EAN 4015474278998

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

Vydanie 01/2021

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSARONDA

•
•
•
•

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($

HANSALIVING

81149572
64-94
40

154

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 726,97
EAN 4057304004711

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143572
64-94
40

154

14

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 933,67
EAN 4057304004728

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($
HANSALIVING

81149552

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 635,99
EAN 4015474279018

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143552

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 823,87
EAN 4015474279025

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

197

HANSARONDA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($

Armatúry na okrej vane
HANSARONDA

03402483

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 845,35
EAN 4057304014550

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

HANSARONDA

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

•
•
•
•

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

53020300
53040300
53080300

03402473

Štvorcová rozeta
Vyloženie: 238 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

€ 883,81
EAN 4057304014567

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

HANSARONDA

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

•
•
•
•

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

53020300
53040300
53080300

03419483

Guľatá rozeta
Vyloženie: 238 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 1.761,36
€ 818,26
€ 981,60

€ 489,43
EAN 4057304014635

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Štvorcová rozeta

53010300
53030300
53070300

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($
HANSARONDA

03419473

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

€ 511,70
EAN 4057304014642

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka
HANSA Inštalačná jednotka
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka

HANSARONDA

05822172

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Guľatá rozeta

53010300
53030300
53070300

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.645,07
€ 789,96
€ 953,28

€ 164,31
EAN 4015474252448

• Telo batérie z mosadze DZR

•
•
•
•

HANSAFILL

(G1/2)
Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Vyloženie: 180 mm
Pevné výtokové rameno

05199000

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Chróm

Výtokové rameno

€ 80,25
EAN 4015474043091

Dodávka teplej vody: max. +80°C

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody

05160100
05170100

€ 265,07
€ 297,23

199

HANSARONDA

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($

Sprchové batérie
HANSARONDA

03670173

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 263,89
EAN 4015474212770

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28931/IB | ACS: 16 ACC NY 205

HANSARONDA

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

44589583

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 357,49
EAN 4057304014833

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

44529583

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
• Vyloženie: 60 mm

44000100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63

€ 467,90
EAN 4057304007231

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

200
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• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Krycia objímka

44020100

€ 495,58

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($
Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSARONDA

83869583

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 214,44
EAN 4015474287136

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSARONDA

83869573

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 214,44
EAN 4015474287129

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a
prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139562

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 651,11
EAN 4015474278967

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

201

HANSARONDA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

22.04.2021 17:41

HANSARONDA

+$16$_.±3($

HANSALIVING

81139572
64-94
40

154

14

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 716,56
EAN 4057304004742

• Telo batérie z mosadze DZR

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139552

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 626,56
EAN 4015474278974

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSARONDA

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

202
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• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAMIX
Umývadlové batérie
HANSAMIX

01092183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 227,05
EAN 4015474271104

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01092283

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 227,05
EAN 4015474271128

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 141 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSAMIX

HANSAMIX
HANSAMIX

+$16$_.±3($
0109218300006

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 227,05
EAN 4015474271289

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01042183

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 210,65
EAN 4015474271067

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zápustná retiazka
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry

HANSAMIX

01082183

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 207,86
EAN 4015474271081

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 141 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:44

HANSAMIX

01082283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

€ 207,86
EAN 4015474271098

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01131183

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 141 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 295,74
EAN 4015474271166

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29888/I
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01192183

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 287,99
EAN 4015474271210

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 157 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSAMIX

HANSAMIX
HANSAMIX

+$16$_.±3($
01182183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 265,57
EAN 4015474271197

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 157 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°

HANSAMIX

01111183

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 254,43
EAN 4015474271159

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29888/I
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 141 mm

HANSAMIX XS

01102283

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 239,38
EAN 4015474271135

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29886/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 127 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:44

HANSAMIX XS

01162283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

€ 186,23
EAN 4015474271180

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29886/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 127 mm

HANSAMIX XS

01321183

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 254,30
EAN 4015474271227

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 127 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSAMIX

01262183

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
Aerátor s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria so sprchou |
Jednopáková |
Stojanková (2 montážne otvory), DN15

€ 262,74
EAN 4015474271623

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Vyťahovacia ručná sprcha
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1250 mm)

KIWA: K6116/08
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• (Ø 10 mm)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Krycia objímka
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

Nástenné umývadlové batérie
HANSAMIX

01968183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 286,99
EAN 4015474271401

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 160 mm

HANSAMIX

01968283

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 325,15
EAN 4015474271418

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01969283

• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 342,61
EAN 4015474271425

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Pevné výtokové rameno
• Samovypúšťací model
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:44

HANSAMIX

01948183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

€ 290,81
EAN 4015474271371

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01948283

• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 329,03
EAN 4015474271388

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01949283

• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 345,79
EAN 4015474271395

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

•
•
•
•
•

Vyloženie: 246 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
Pevné výtokové rameno
Samovypúšťací model
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSAMIX

HANSAMIX
HANSAMIX

+$16$_.±3($
01692183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 309,40
EAN 4015474271357

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 300 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

HANSAMIX

01692283

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 347,52
EAN 4015474271364

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Bidetové batérie
HANSAMIX

01063283

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 246,68
EAN 4015474271302

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

210
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 113 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:44

HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($
Vaňové/Sprchové batérie
HANSAMIX

01742183

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 283,56
EAN 4015474566644

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

81849083

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 227,79
EAN 4015474279230

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 / 25.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28819/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

211
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HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

HANSAMIX

81843083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 302,14
EAN 4015474279247

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 / 25.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28820/ICC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88629045

ø170

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

€ 97,32
€ 140,31

€ 548,70
EAN 4015474279131

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAHOME

88623045

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Prefabrikované montážne jednotky
HANSAMIX

01772183

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 407,71
EAN 4015474271555

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

ABP: PA-IX 29301/IDC

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 175 mm

213
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HANSAMIX

HANSAMIX
HANSAMIX

+$16$_.±3($
01772583

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 457,72
EAN 4015474271562

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

ABP: PA-IX 29301/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 169 mm

Sprchové batérie
HANSAMIX

01670183

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 213,83
EAN 4015474525726

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 29934/IB

HANSAMIX

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

81859083

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 157,50
EAN 4015474278899

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 28.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28818/IC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:44

HANSAHOME

88619045

ø170

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

HANSAMIX

HANSAMIX

+$16$_.±3($

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

HANSATWIST

HANSATWIST
Umývadlové batérie
HANSATWIST
74

56

09542203

18

252

88

€ 301,79
EAN 4015474274747

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

227

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

47

33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144
130

63

4-40

35-50

380
G1 1/4
max.180

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

HANSATWIST

09542205

56

18

252

88

4-40

€ 301,79
EAN 4015474274754

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

227

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

47

33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144
130

74

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

63
35-50

380
G1 1/4
max.180

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•
•

Vyloženie: 130 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

217
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

HANSATWIST
74

56

09552203

HANSATWIST

18

252

88

227

€ 287,36
EAN 4015474274785

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

47

33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144
130

4-40

380

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 130 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

HANSATWIST

09552205

74

56

18

252

88

227

47

33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144
130

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

€ 287,36
EAN 4015474274792

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

4-40

380

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST XL

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

09012283

•
•
•
•
•

Vyloženie: 130 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 175,73
EAN 4015474263826

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

218
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSATWIST

+$16$_.±3($
HANSATWIST XL

09012285

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 175,73
EAN 4015474263833

HANSATWIST

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

09092183

• Vyloženie: 123 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 161,53
EAN 4015474259799

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

09092185

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 161,53
EAN 4015474259782

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

219
22.04.2021 17:45

HANSATWIST
HANSATWIST

Chróm

76

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

ø63

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

143

HANSATWIST

09092283

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

121
113

22°
4-40

ø33,5

+$16$_.±3($
€ 161,53
EAN 4015474259768

35-50
ø47
365
G1 1/4
max. 180

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 121 mm

HANSATWIST

09092285

76

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

ø63

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

143
22°
4-40

ø33,5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

121
113

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

€ 161,53
EAN 4015474259775

35-50
ø47
365
G1 1/4
max. 180

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST XL

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

09022283

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 154,72
EAN 4015474263864

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

220
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 123 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSATWIST

+$16$_.±3($
HANSATWIST XL

09022285

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 154,72
EAN 4015474263871

HANSATWIST

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

09052283

143
76
22°

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 123 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

121
113

€ 148,69
EAN 4015474259720

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

4-40

ø33,5

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

ø47
365

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

HANSATWIST

09052285

143
76
22°
4-40

ø33,5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

121
113

• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

€ 148,69
EAN 4015474259737

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø47
365

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 121 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

221
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

HANSATWIST XL

09031183

Chróm

HANSATWIST

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 208,39
EAN 4015474263901

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 123 mm

HANSATWIST

09131183

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 191,92
EAN 4015474259829

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 121 mm

HANSATWIST

09302203

143
164

76
ø47

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

133
121
113

22°

4-40

ø33,5

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

€ 190,59
EAN 4015474269095

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1600 mm)

174
1600

371

G1/2
G3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

222
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 121 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

143
164

76

22°

4-40

ø47

09302205

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

133
121
113

€ 190,59
EAN 4015474269101

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

HANSATWIST

HANSATWIST

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

ø33,5

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1600 mm)

174
1600

371

G1/2
G3/8

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 121 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Bidetové batérie
HANSATWIST

134

Chróm

ø63

4-40

€ 177,59
EAN 4015474259805

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

79

ø33,5

09063283

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

112

35-50

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø47
374
G1 1/4
max. 180

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSATWIST

09063285

134

ø63

4-40

€ 177,59
EAN 4015474259812

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

79

ø33,5

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

112

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

35-50

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø47
374
G1 1/4
max. 180

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

223
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

Vaňové/Sprchové batérie
HANSATWIST

09742183

G1/2

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

169

HANSATWIST

150±15
Ø65

76

25

Chróm

€ 198,60
EAN 4015474259850

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

44
G1/2
124
162

8°

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

09742185

G1/2

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

169

150±15
Ø65

76

25

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno

Chróm

€ 198,60
EAN 4015474259843

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

44
G1/2
124
162

8°

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

49769003

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 162 mm
• Pevné výtokové rameno

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 69,63
EAN 4057304011634

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

224
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta

50000900

€ 98,08

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSATWIST

+$16$_.±3($
HANSATWIST

49769005

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 69,63
EAN 4057304011641

HANSATWIST

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSATWIST

89849083

14

50000900

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32

150

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta

€ 98,08

€ 216,65
EAN 4015474285606

• Telo batérie z mosadze DZR

185

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

67-97
104-134

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 |
ACS: 16 ACC LY 696

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

225
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

HANSATWIST

89849085

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32

150
14

€ 216,65
EAN 4015474285576

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

185

HANSATWIST

• Telo batérie z mosadze DZR

67-97
104-134

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

89843083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32

150

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

14

€ 97,32
€ 140,31

€ 270,90
EAN 4015474285590

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
185

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

67-97
104-134

ABP: PA-IX 28817/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

226
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• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSATWIST

+$16$_.±3($
HANSATWIST

89843085

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32

150
14

€ 270,90
EAN 4015474285583

HANSATWIST

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
185

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

67-97
104-134

ABP: PA-IX 28817/IDC
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88629045

ø170

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

€ 97,32
€ 140,31

€ 548,70
EAN 4015474279131

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSATWIST

+$16$_.±3($

HANSAHOME

88623045

Chróm

HANSATWIST

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Sprchové batérie
HANSATWIST

09670183

Ø65

G1/2

186
154

42
87
G1/2
61

HANSATWIST

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

09670185
186
154

42
87
G1/2
61

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

150±15
G1/2

€ 161,53
EAN 4015474259874

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 |
ACS: 16 ACC NY 205

Ø65

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

150±15

€ 161,53
EAN 4015474259867

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Strmeňová páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

228
10517_HANSA_PL2021_SK_203-288_3-2_BATH2_SVT.indd 228

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSATWIST

+$16$_.±3($
HANSATWIST

49779003

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 52,57
EAN 4057304011580

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSATWIST

49779005

HANSATWIST

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Štvorcová rozeta

50500100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 52,57
EAN 4057304011597

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSATWIST

49759003

• Štvorcová rozeta

50500100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 60,29
EAN 4057304011610

Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_203-288_3-2_BATH2_SVT.indd 229

• Štvorcová rozeta

50500100

€ 104,65
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HANSATWIST

49759005

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 60,29
EAN 4057304011627

HANSATWIST

Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSATWIST

89859083
14

150

• Štvorcová rozeta

50500100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 157,38
EAN 4015474285552

185

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

67-97
104-134

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

230
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45
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HANSATWIST

89859085

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

14

150

€ 157,38
EAN 4015474285569

185

HANSATWIST

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

67-97
104-134

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88619045

ø170

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky

€ 97,32
€ 140,31

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAFIT
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HANSAFIT
HANSAFIT

65412079

30°

€ 293,96
EAN 4057304015649
Dostupné od: 01-06-2021

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

NOVINKA

pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

85

max 30

370

75

125

134

ø 34 -37

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)

HANSAFIT

Umývadlové batérie

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez
otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Smart príslušenstvo

HANSAFIT

65412009

125
370

85

€ 98,85

€ 332,79
EAN 4057304014154

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

ø 34 -37

75

30°

64990100

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

134

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

G 3/8

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 85 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAFIT

65412219

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
30°

75

125

134

€ 279,68
EAN 4057304014147

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
• Batéria bola užívateľsky testovaná spoloč-

nosťou GGT s výsledkom "dobrý"

85

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 30

HANSAFIT

370

ø 34 -37

G 3/8

CSTB: 322-M1-20/1 |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSAFIT

65092203

161

°
33

ø 63
20 - 80

max30

350

€ 185,03
EAN 4015474273436

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Eco-prietok pri 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
– Eco regulácia prietoku vody

66

98

ø 33 - 35

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144

• Vyloženie: 85 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

G 3/8

G 1 1/4

ABP: P-IX 28781/IO
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

234
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Tlačný uzáver odpadu
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

• Vyloženie: 98 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAFIT

65072203

°
161

144

20 - 80

350

max30

ø 63

G 1 1/4

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
HANSAFIT

33

nosťou GGT s výsledkom "dobrý"

G 1/2
G 3/8

€ 249,98
EAN 4015474273504

• Batéria bola užívateľsky testovaná spoloč-

66

98

ø 33 - 35

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

ABP: P-IX 28782/IOO
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Tlačný uzáver odpadu

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAFIT

65073203

l = 350

l = 1500
G 1/2

204

98

G 3/8

G 1/2

G 1/2
G 1/2

32

G 1/2

G 1/2

G 1/2

G 3/8

120

G 1/2

max30

ø 33 - 35

154
33
°
66
161

185

144

•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 98 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 462,33
EAN 4015474277618

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)

3 x l = 400

•
•
•
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Rukoväť regulátora teploty vody
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Externá riadiaca jednotka
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 98 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
• Pracovné napätie: 3 V

235
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Vaňové/Sprchové batérie
HANSAFIT

65132101

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

136

48

69

G 1/2

150±15

G 1/2

285

€ 293,21
EAN 4015474273405

• Prívalový prúd vody, zabezpečené proti

spätnému toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Eco regulácia prietoku vody

86
127

HANSAFIT

Chróm

ABP: PA-IX 28785/IOB
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky

HANSAFIT

65162101

175

spätnému toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

±10

530
G 1/2

82
G 1/2

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (2000 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

85
127

150±15
~850

285

€ 853,44
EAN 4015474277229

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• Prívalový prúd vody, zabezpečené proti

max 1612

200

400

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 127 mm
Pevné výtokové rameno

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15 |
1612 mm

197

140
85

257

•
•
•
•
•

ABP: PA-IX 28787/IOOO
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSAFIT

65140101

116

38

G 1/2

78

•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 485 mm
Pevné výtokové rameno

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 232,65
EAN 4015474273399

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

69

G 1/2

150±15

• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Upevňovacia súprava

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

285
ABP: PA-IX 28784/IA
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

236
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• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45
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HANSAFIT
85 / 95
400

145
85

257

65159101
197

1200

85

~1100

123

285

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (2000 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

HANSAFIT

G 1/2

69

G 1/2

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

38
150±3

€ 758,50
EAN 4015474277212

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

200

175

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15 |
1200 mm

ABP: PA-IX 28786/IOO
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSABASICJET

• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Upevňovacia súprava

44680133

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

ø 95

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 485 mm

€ 49,47
EAN 4057304002533

23

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
G 1/2

• (G1/2)

HANSA

44460300

Chróm

Sprchová hadica |
1750 mm

€ 12,62
EAN 4057304002588

– Sprchová hadica (1750 mm)

• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAFIT

+$16$_.±3($

HANSA

44450100

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

47

€ 6,78
EAN 4057304002601

52

23

– Držiak sprchy

HANSAFIT

• Upevňovacia súprava

HANSABLUEBOX Podomietkový termostat vaňa/sprcha
HANSAHOME

88629045

ø170

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 548,70
EAN 4015474279131

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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HANSAFIT

+$16$_.±3($
HANSAHOME

88623045

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody

HANSAFIT

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat
HANSAHOME

88619045

ø170

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAVANTIS
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HANSAVANTIS
Umývadlové batérie
HANSAVANTIS STYLE

52542287

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 286,53
EAN 4015474274143

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
HANSAVANTIS

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29058/IO | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52552287

•
•
•
•
•

Vyloženie: 139 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 272,42
EAN 4015474274167

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

•
•
•
•
•

Vyloženie: 139 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSAVANTIS
HANSAVANTIS STYLE

+$16$_.±3($
52472277

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 418,73
EAN 4015474261273

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843

HANSAVANTIS

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52562277

•
•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 205 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 156,68
EAN 4015474257146

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS XL

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52562273

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 203,51
EAN 4015474257788

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

242
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAVANTIS STYLE

52372277

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 153,34
EAN 4015474257177

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS XL

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52372273

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 110 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

HANSAVANTIS

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

€ 196,85
EAN 4015474257801

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

52402277

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 110 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 141,03
EAN 4015474253773

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSAVANTIS
HANSAVANTIS
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52402273

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 141,03
EAN 4015474254534

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

HANSAVANTIS

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

52422277

•
•
•
•

Vyloženie: 102 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 134,07
EAN 4015474253803

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52422273

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 102 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 134,07
EAN 4015474254541

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 102 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSAVANTIS

+$16$_.±3($
HANSAVANTIS STYLE

52381177

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 203,55
EAN 4015474257160

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)

52461177

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

HANSAVANTIS

Dodávka teplej vody: max. +90°C

€ 177,66
EAN 4015474253827

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)

52461173

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 177,66
EAN 4015474254565

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody
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HANSAVANTIS
HANSAVANTIS STYLE

+$16$_.±3($
52682207

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 169,90
EAN 4015474269088

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1600 mm)

HANSAVANTIS

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

52682203

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 169,90
EAN 4015474269071

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1600 mm)
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 112 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSAVANTIS

+$16$_.±3($
Bidetové batérie
HANSAVANTIS STYLE

52433277

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 162,05
EAN 4015474253834

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52433273

• Vyloženie: 107 mm
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

HANSAVANTIS

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

€ 162,05
EAN 4015474254572

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Vyloženie: 107 mm
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

247
22.04.2021 17:45

HANSAVANTIS

+$16$_.±3($

Vaňové/Sprchové batérie
HANSAVANTIS STYLE

52442177

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 180,47
EAN 4015474253865

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29272/IDB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

HANSAVANTIS

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče

52442173

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 159 mm

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 180,47
EAN 4015474254589

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29272/IDB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče

HANSAVANTIS STYLE

82609077

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 159 mm

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 216,40
EAN 4015474279285

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSAVANTIS

+$16$_.±3($
HANSAVANTIS STYLE

82603077

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 266,61
EAN 4015474285514

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAVANTIS

82609073

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

HANSAVANTIS

ABP: PA-IX 28817/IDC

€ 97,32
€ 140,31

€ 216,40
EAN 4015474279278

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAVANTIS

+$16$_.±3($

HANSAHOME

88629045

ø170

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 548,70
EAN 4015474279131

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

HANSAVANTIS

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88623045

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:45

HANSAVANTIS

+$16$_.±3($
Sprchové batérie
HANSAVANTIS STYLE

52450177

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 149,64
EAN 4015474253872

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pin - tyčinková páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAVANTIS

52450173

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 149,64

HANSAVANTIS

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

EAN 4015474254596

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28939/IB | SVGW: 1104-5843 |
ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAVANTIS STYLE

82619077

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 150,36
EAN 4015474279261

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAVANTIS

+$16$_.±3($

HANSAVANTIS

82619073

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 150,36
EAN 4015474279254

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

HANSAVANTIS

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88619045

ø170

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

€ 97,32
€ 140,31

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAPINTO

+$16$_.±3($

HANSAPINTO
Umývadlové batérie
HANSAPINTO

45102283
182

ø 23

20
°

85

199
282

84

148
ø 33.5

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

35-45

380

G1 1/4
max 180

€ 219,92
EAN 4057304003110

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø 47
ø 63

max 40

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 148 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

HANSAPINTO

45092283

85

148
ø 47

€ 208,56
EAN 4057304003103

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

380

max 40

ø 33.5

199
282

20
°

ø 23

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

182

84

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

HANSAPINTO

G3/8

G3/8
DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 148 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
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HANSAPINTO
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HANSAPINTO XL

45012283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

152
87

165

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

94

23°

€ 141,88
EAN 4057304005596

a jednoduché upevnenie batérie

115

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø33.5

35-45

357
4-40

ø63

G1 1/4
G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 115 mm

HANSAPINTO XL

45022283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
165
94

23°

HANSAPINTO

152
87

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

€ 130,52
EAN 4057304003073

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

115

357
4-40

ø33.5

G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 115 mm

HANSAPINTO

45042283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

107
ø33.5

146

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
35-45

355

4-40

ø63

G1 1/4

€ 127,70
EAN 4057304003035

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

74

23
°

144
87

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 107 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAPINTO
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HANSAPINTO

45062283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

107

€ 116,33
EAN 4057304003066

146

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

74

23°

144
87

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

355
4-40

ø33.5

G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 107 mm

HANSAPINTO

45341183

HANSAPINTO

146

23°

€ 170,26
EAN 4057304003028

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

74

107
ø48

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144
87

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

max 40

a jednoduché upevnenie batérie

575

513

Dodávka teplej vody: max. +80°C

G3/8

G3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

HANSAPINTO

45152283

163
92

17
°
133
ø53

€ 173,09
EAN 4057304003165

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

max 40

ø33.5

450

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

173
87

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

G3/8

ABP: P-IX 29754/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 133 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
(40° / 80°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

255
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HANSAPINTO
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HANSAPINTO

45052283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

107

146
74

23°

144
87

€ 173,09
EAN 4057304003080

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

ø33.5

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

355
4-40

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)

G1/2

G3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

HANSAPINTO

Bidetové batérie
HANSAPINTO

45073283

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

130
87

€ 150,38
EAN 4057304003097

89

147

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

106

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø33.5

G1 1/4

35-45

355
4-40

ø63

G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 106 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPINTO
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Vaňové/Sprchové batérie
HANSAPINTO
150 ± 15

45112183

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15
131

G1/2

176

€ 173,09
EAN 4057304003219

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

30

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
122

39

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Tlačný prepínač

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29617/IIDB | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAPINTO

45372283

126
ø33.5

363
4-40

G1/2

G3/8

ACS: 16 ACC NY 205

HANSAPINTO

Spätný ventil (-y)
Vyloženie: 166 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Montáž na okraj vane
(1 montážny otvor), DN15

€ 216,51
EAN 4057304003790

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

HANSAPINTO

40

123

168
87

•
•
•
•

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

45169183

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 125 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 63,73
EAN 4057304011757

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta

50010900

€ 107,28
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HANSAPINTO

+$16$_.±3($

HANSAPINTO
ø170

85269183

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32
14

€ 195,72
EAN 4057304003844

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

75 - 105
108 - 138

HANSAPINTO

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

HANSAPINTO
ø170

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

85283083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

32
14

€ 97,32
€ 140,31

€ 240,57
EAN 4057304003905

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

75 - 105
108 - 138

ABP: PA-IX 29259/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPINTO

+$16$_.±3($
HANSAHOME

88629045

ø170

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 548,70
EAN 4015474279131

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

HANSAHOME

88623045

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 712,89
EAN 4015474279148

HANSAPINTO

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAPINTO

+$16$_.±3($

Sprchové batérie
HANSAPINTO

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

154

122

G1/2

150 ± 15

45120163

G1/2

€ 124,57
EAN 4057304004346

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

54

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 29616/IB
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPINTO

104

53
HANSAPINTO

G1/2

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

207

G1/2

150±20

45120183

• Excentrické etážky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

€ 154,39
EAN 4057304003011

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
92

115

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPINTO

45692183

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 117,40
EAN 4057304009228

Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

260
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPINTO

+$16$_.±3($
HANSAPINTO

50669983

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 43,81
EAN 4057304011733

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPINTO

45179183

• Guľatá rozeta

50510100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 92,45

€ 54,62
EAN 4057304011740

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPINTO
ø170

85279183

• Guľatá rozeta

50510100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

14

HANSAPINTO

Dodávka teplej vody: max. +80°C

€ 92,45

€ 127,70
EAN 4057304003851

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

75-105
108-138

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAPINTO

+$16$_.±3($

HANSAHOME

88619045

ø170

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAPINTO

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAPRIMO

+$16$_.±3($

HANSAPRIMO
Umývadlové batérie
HANSAPRIMO

49542203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

172

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

244

ø 28
193

€ 254,42
EAN 4015474274884

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

142

ø 34 - 37
385
max 38

35 - 50

ø 63

G 1 1/4

G 3/8

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 142 mm

HANSAPRIMO

49552203

244

193

ø 28

€ 246,36
EAN 4015474274907

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

142

385
max 38

ø 34 - 37

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

172

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPRIMO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

G 3/8

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry

•
•
•
•

Vyloženie: 142 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

263
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HANSAPRIMO

+$16$_.±3($

HANSAPRIMO XL

49562203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 126,18
EAN 4015474262072

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSAPRIMO XL

4956220300676

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 161,00
EAN 4057304008399

• Montážny systém Rapid

HANSAPRIMO

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPRIMO XL

49372203

151

°
22

76

€ 114,90
EAN 4015474262096

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø 34 - 37

385

4 - 40

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

148

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

G 3/8
DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

264
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 111 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPRIMO

+$16$_.±3($
HANSAPRIMO

49402203

145

131

22
°

€ 112,53
EAN 4015474253988

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

56
ø 34 - 37

ø 63

385

35 - 50

4 - 40

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

G 1 1/4

G 3/8

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 107 mm

HANSAPRIMO

49422203

131

°

56

22

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

HANSAPRIMO

ø 34 - 37

€ 104,51
EAN 4015474255098

385

4 - 40

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

145

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

G 3/8
DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPRIMO XL

49381103

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 107 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 184,41
EAN 4015474262119

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Vyloženie: 111 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody
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HANSAPRIMO

+$16$_.±3($

HANSAPRIMO

49571103

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 171,15
EAN 4015474254022

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPRIMO

49462203

131

57

22

°

155
4 - 40

€ 133,02
EAN 4015474269064

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

ø 34 - 37

385
HANSAPRIMO

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

145

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

G 1/2
G 3/8
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1600 mm)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 107 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAPRIMO

+$16$_.±3($
Bidetové batérie
HANSAPRIMO

49433203

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

131

131

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø 63

385

35 - 50

4 - 40

€ 154,31
EAN 4015474254015

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

67

°

10

ø 34 - 37

Chróm

G 1 1/4

G 3/8

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 107 mm

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

Vaňové/Sprchové batérie
49442103

126

G 1/2

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

170

€ 159,20
EAN 4015474254039

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO
150±15

44

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G 1/2
115
155

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28940/ICB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPRIMO

4944210300003

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 155 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 209,74
EAN 4015474254718

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 155 mm

267
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HANSAPRIMO
HANSAPRIMO
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49512203

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Montáž na okraj vane
(1 montážny otvor), DN15

€ 167,72
EAN 4015474254466

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPRIMO

49979003

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 164 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 63,73
EAN 4057304012594

HANSAPRIMO

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPRIMO

89909003

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | Krycia objímka

50000900

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 98,08

€ 187,45
EAN 4015474278707

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPRIMO

+$16$_.±3($
HANSAPRIMO

89903003

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 243,08
EAN 4015474278714

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28817/IDC
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAHOME

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

88629045

ø170

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 97,32
€ 140,31

€ 548,70
EAN 4015474279131

HANSAPRIMO

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAHOME

88623045

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Sprchové batérie
HANSAPRIMO
G 1/2

56

G 1/2

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 |
ACS: 16 ACC NY 205

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

153

105

81

HANSAPRIMO

150±15

49450103

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPRIMO

€ 139,69
EAN 4015474254053

49999003

• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 46,99
EAN 4057304012587

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka
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• Guľatá rozeta

50500100

€ 104,65

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAPRIMO

49989003

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 54,57
EAN 4057304012570

Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

HANSAPRIMO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

50500100

89919003

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 124,63
EAN 4015474278691

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

80000000
80010000

HANSAPRIMO

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAHOME

88619045

ø170

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAPRIMO

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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HANSAPOLO

+$16$_.±3($

HANSAPOLO
Umývadlové batérie
HANSAPOLO

51552293

251

20
°

190

91

€ 221,04
EAN 4057304002977

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

152
ø46

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

186

80

35-45

386

max 40

ø63

G1 1/4
max 180
G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 152 mm

HANSAPOLO

51542293

251

20°

190

91

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

186

152
ø46

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

€ 208,66
EAN 4057304002960

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
HANSAPOLO

80

•
•
•
•

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

386

max 40

ø33.5

G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 152 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSAPOLO

+$16$_.±3($

HANSAPOLO XL

51502293

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
90

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

110
ø 33.5

€ 129,81
EAN 4057304002786

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

157

35°

144

35-45

366
max 40

ø 63

G1 1/4
G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPOLO XL

5150229300676

90

157

35°

€ 129,81
EAN 4057304004001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• podľa normy NF077, klasifikovaná

110
ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

144

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

kategória C3

35-45

366
max 40

ø63

G1 1/4

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Eco-prietok pri 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

G3/8

HANSAPOLO

CSTB: 322-M1-20/1
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPOLO XL

51522293

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
157

90

35°

144

110

• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

€ 117,48
EAN 4057304002762

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

366
max 40

ø33.5

G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 110 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPOLO

+$16$_.±3($
HANSAPOLO

51522286

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)
162

90

35°

145

€ 139,73
EAN 4057304015632
Dostupné od: 01-06-2021

• Montážny systém Rapid

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

110

366
max 40

ø33.5

G3/8

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAPOLO

• Úchyt retiazky
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

51402193

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

137

€ 125,01
EAN 4057304005343

136

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

70

35°

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

103

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø 33.5

35-45

383
max 40

ø 63

G1 1/4
ø 10

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSAPOLO

51402293

136

ø 63

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

35°

70

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

103
ø 33.5

€ 114,37
EAN 4057304002779

35-45

388

max 40

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

137

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

G1 1/4

G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
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HANSAPOLO

+$16$_.±3($

HANSAPOLO

5140229300676

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

103

136

35°
70

137

€ 114,37
EAN 4057304002816

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• podľa normy NF077, klasifikovaná

ø 33.5

kategória C3
35-45

388
max 40

ø 63

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

G1 1/4

G3/8

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPOLO

51412293

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
35°
70
136

137

103

€ 108,20
EAN 4057304002823

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

388
max 40

ø33.5

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

G3/8

HANSAPOLO

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Zápustná retiazka
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 103 mm

HANSAPOLO

51422293

136

35°
70

103

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

137

€ 102,01
EAN 4057304002755

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

388

max 40

ø 33.5

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPOLO

+$16$_.±3($
HANSAPOLO

51531193

102

136
71

35°

137

Dodávka teplej vody: max. +80°C
35-45

373

max 40

ø63

514

€ 160,74
EAN 4057304002809

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

ø33.5

G1 1/4

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

ø8
G3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPOLO

51462293

35°
70
136

103
ø 33.5
392
max 40

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

137

• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

€ 179,28
EAN 4057304002847

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

G1/2

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1600 mm)

G3/8

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry

• Vyloženie: 103 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
HANSAPOLO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

277
22.04.2021 17:46
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Bidetové batérie
HANSAPOLO

51433293

Chróm

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

ø63

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

5°

136
79

131

106

35-45

388
max 40

ø33.5

€ 139,11
EAN 4057304004018

G1 1/4
G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 106 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

Vaňové/Sprchové batérie
HANSAPOLO
150 ± 15

51442193

122

G1/2

12°

40

G1/2
115

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

179

42

€ 142,18
EAN 4057304002939

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

HANSAPOLO

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29208/IDB | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

HANSAPOLO

514421930067

150 ± 15

122

G1/2

12°

40

G1/2
115

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

179

42

• Vyloženie: 157 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

€ 142,18
EAN 4057304002946

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
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• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 157 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPOLO

+$16$_.±3($
HANSAPOLO

52392293

156
64

G1/2

30°

201

ø33.5
483
max 40

117
164

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Montáž na okraj vane
(1 montážny otvor), DN15

€ 148,36
EAN 4057304002953

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Držiak sprchy

G3/8

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAPOLO

50609193

• Vyloženie: 164 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 61,30
EAN 4057304011672

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

ACS: 16 ACC NY 205

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta

50000900

HANSAPOLO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

€ 98,08

279
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HANSAPOLO

+$16$_.±3($

HANSAPOLO

80609093

32
14

150

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 195,30
EAN 4057304003813

• Telo batérie z mosadze DZR

185

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

63 - 93
96 - 126

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAPOLO

80623093

32
14

150

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 256,58
EAN 4057304003820

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
185

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač

HANSAPOLO

63 - 93
96 - 126

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

280
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPOLO

+$16$_.±3($
HANSAHOME

88629045

ø170

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 548,70
EAN 4015474279131

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88623045

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody

HANSAPOLO

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HANSAPOLO

+$16$_.±3($

Sprchové batérie
HANSAPOLO

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

145

G1/2

150 ± 15

51450163

€ 105,12
EAN 4057304004025

110

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

G1/2
56

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: PA-IX 29207/IB |
ACS: 16 ACC NY 205

HANSAPOLO

51450193

104
53

G1/2

€ 108,20
EAN 4057304002915

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

83

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 29344/IB

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSAPOLO

514501930067

104

G1/2

G1/2

• Excentrické etážky
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

191

53

HANSAPOLO

150 ± 15

• Excentrické etážky
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

191

G1/2

150 ± 15

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

€ 108,20
EAN 4057304002922

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

83
CSTB: 322-M1-20/1

282
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• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky
• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPOLO

+$16$_.±3($
HANSAPOLO

50629993

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 44,40
EAN 4057304011658

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPOLO

50619193

• Štvorcová rozeta

50500100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 52,06
EAN 4057304011665

Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Štvorcová rozeta

50500100

€ 104,65

HANSAPOLO

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
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22.04.2021 17:46

HANSAPOLO

+$16$_.±3($

HANSAPOLO

80619093

14

150

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 132,45
EAN 4057304003806

185

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

63 - 93
96 - 126
DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88619045

ø170

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami

€ 97,32
€ 140,31

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

HANSAPOLO

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:46

HANSAPICO

+$16$_.±3($

HANSAPICO
Umývadlové batérie
HANSAPICO

46042273

60

129

27°

35 - 50

4 - 40

€ 100,90
EAN 4057304002236

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

Ø63

Ø33.5

393

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

108

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

G1 1/4

G 3/8

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPICO

46062273

60

129

27°

€ 91,43
EAN 4057304002243

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

HANSAPICO

4 - 40

Ø33.5

393

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

108

• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

G 3/8

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 108 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

285
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HANSAPICO

+$16$_.±3($

Bidetové batérie
HANSAPICO

46073203

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
62

119

102

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

35 - 50

4 - 40

€ 103,71
EAN 4015474238053

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

Ø63

Ø33.5

393

Chróm

G1 1/4

G 3/8

KIWA: K6116/08 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 102 mm
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným
prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu
vody

Vaňové/Sprchové batérie
HANSAPICO

46112103

150±15

Ø70

87
19
125

G1/2

171

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 109,55
EAN 4015474238640

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

15
°

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
155

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPICO

46169103

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

HANSAPICO

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 155 mm
• Pevné výtokové rameno

€ 61,30
EAN 4057304011702

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka
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• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta

50000900

€ 98,08
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HANSAPICO

+$16$_.±3($
Sprchové batérie
HANSAPICO
149

G1/2

150±15

46120103

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 93,82
EAN 4015474238657

Ø70

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

60
KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 |
ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPICO

50709903

• Excentrické etážky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 44,70
EAN 4057304011689

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPICO

46179103

• Guľatá rozeta

50500100

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 104,65

€ 52,06
EAN 4057304011696

HANSAPICO

Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC NY 205

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Guľatá rozeta

50500100

€ 104,65
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC

9(5(-1d2%/$6«

HANSANOVA
Umývadlové armatúry
HANSANOVA STYLE

50938101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 183,33
EAN 4015474171718

• Telo batérie z mosadze DZR

200

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

20°
Ø24

118

Ø48
0 - 40
G1/2
94
KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 94 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

5093810133

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 191,66
EAN 4057304015762
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 94 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC
HANSANOVA STYLE

5093810184

9(5(-1d2%/$6«
Čierna

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 256,76
EAN 4015474171763
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• farebný povrch

200
20°
Ø24

118

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Ø48
0 - 40
G1/2
94
KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 94 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

5093810196

Brúsená oceľ

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 293,31
EAN 4015474179288

• kartáčovaný povrch (zrno 320)

200

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

20°
Ø24

118

Ø48
0 - 40
G1/2
94
KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 94 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC

9(5(-1d2%/$6«
HANSANOVA STYLE

50918101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 183,33
EAN 4015474171671

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 131 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

5091810133

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 197,96
EAN 4057304015755
Dostupné od: 01-07-2021

• Telo batérie z mosadze DZR

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 131 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC
HANSANOVA STYLE

50868101

9(5(-1d2%/$6«
Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 141,81
EAN 4015474171640

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSANOVA

5086810133

• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15
• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

€ 201,17
EAN 4057304015748
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700
• Vyloženie: 107 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC

9(5(-1d2%/$6«
HANSANOVA STYLE

50968101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 162,39
EAN 4015474171725

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 186 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

KIWA: K100538/01

HANSANOVA

5096810133

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15
• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Vyloženie: 186 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

KIWA: K100538/01

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

€ 215,25
EAN 4057304015779

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC
HANSANOVA

00938101

9(5(-1d2%/$6«
Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 171,56
EAN 4015474600423

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29551/IZ
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

•
•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 93 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

00918101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 171,56
EAN 4015474564763

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29551/IZ

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

•
•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 127 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

294
10517_HANSA_PL2021_SK_289-305_4-1_PUBLIC_SVT.indd 294

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:48

HANSANOVA/HANSAPUBLIC

9(5(-1d2%/$6«
HANSANOVA

008921160050

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 108,32
EAN 4015474589919

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/
min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Bez odtokovej garnitúry
• Vyloženie: 88 mm
• Pevné výtokové rameno

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

00868101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 148,62
EAN 4015474564732

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2 )
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Vyloženie: 106 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

ABP: P-IX 29551/IZ

HANSANOVA

00968101

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 154,55
EAN 4015474564794

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú
vodu | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Vyloženie: 186 mm

ABP: P-IX 29551/IZ

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC

9(5(-1d2%/$6«

HANSAMINIMAT Poistný termostat
HANSAMINIMAT

63410020

Chróm

Ostatné produkty |
Termostatická

€ 221,28
EAN 4015474275270

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• (G3/8)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek

Pre kompletný výrobok objednajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200

HANSAMINIMAT

66380100

Chróm

Ostatné príslušenstvo

€ 24,22
EAN 4015474277977

• T-kus
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Medené pripojovacie trubičky | (G3/8)

HANSAMINIMAT

66390200

Chróm

Ostatné príslušenstvo

€ 30,62
EAN 4015474277984

• T-kus
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC

9(5(-1d2%/$6«

HANSAPUBLIC
Nástenné armatúry
HANSAPUBLIC
59

100

57932171

35
77

33

42

ø55

70
G 1/2
32-52
47-72

ø19
65

ø75

68
225 (-160)
300 (-235)

180

21°

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 324,19
EAN 4015474178953

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO |
ACS: 16 ACC LY 699

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPUBLIC
59

100

5793217133

35
77

33

42

ø55

70
ø19
65

ø75

G 1/2
32-52
47-72

68

180

225 (-160)
300 (-235)

21°

57860100

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 140,68

€ 504,75
EAN 4057304015786
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO |
ACS: 16 ACC LY 699
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

57860100

€ 140,68
Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSANOVA/HANSAPUBLIC
HANSAPUBLIC
59

100

57942171

35
77

33

42

ø55

70
G 1/2
32-52
47-72

ø26
65

ø75

68
225 (-160)
300 (-235)

180

9(5(-1d2%/$6«

21°

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 318,17
EAN 4015474179233

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ |
ACS: 16 ACC LY 699

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

• Vyloženie: 225 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPUBLIC
59

100

57952171

35
77

33

42

ø55

70
G 1/2
32-52
47-72

ø19
65

ø75

68
225 (-160)
300 (-235)

180

21°

57860100

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 140,68

€ 364,57
EAN 4015474179240

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO |
ACS: 16 ACC LY 699

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

HANSAPUBLIC
59

100

5795217133

35
77

33

42

ø55

70
ø19
65

ø75

G 1/2
32-52
47-72

68

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

180

225 (-160)
300 (-235)

21°

57860100

Čierna matná

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 140,68

€ 560,64
EAN 4057304015793
Dostupné od: 01-07-2021

NOVINKA

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO |
ACS: 16 ACC LY 699
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka
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• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene

57860100

€ 140,68

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:48

HANSANOVA/HANSAPUBLIC
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HANSAPUBLIC
59

100

57962171

35
77

33

42

ø55

70
ø26
65

ø75

G 1/2
32-52
47-72

68

180

225 (-160)
300 (-235)

21°

Chróm

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)

€ 364,57
EAN 4015474179257

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ |
ACS: 16 ACC LY 699

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Guľatá rozeta

• Vyloženie: 300 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

57860100

€ 140,68

Verejná oblasť
HANSANOVA/HANSAPUBLIC

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Kompletné balíky

Kompletné balíky
HANSAPINTO Kúpeľňový set
HANSAPINTO

45510080

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 497,09
EAN 4057304010125

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
HANSAPINTO Umývadlová batéria
HANSAMICRA Vaňová a sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava
HANSA Ostatné diely
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPINTO

45520080

45052283
58162171
44670113
59913988

1x
1x
1x
1x

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 173,09
€ 234,13
€ 82,69
€ 36,05

€ 450,94
EAN 4057304010132

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
HANSAPINTO Umývadlová batéria
HANSAMICRA Sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava
HANSA Ostatné diely
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPINTO

45530080

45052283
58150171
44670113
59913988

1x
1x
1x
1x

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 173,09
€ 182,63
€ 82,69
€ 36,05

€ 662,59
EAN 4057304010149

Dodávka teplej vody: max. +65°C

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_289-305_4-1_PUBLIC_SVT.indd 301

45052283
58150171
44670113
45112183
44680113
59913988

1x
1x
1x
1x
1x
1x

€ 173,09
€ 182,63
€ 82,69
€ 173,09
€ 40,18
€ 36,05

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Verejná oblasť
Kompletné balíky

Obsah balenia
HANSAPINTO Umývadlová batéria
HANSAMICRA Sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava
HANSAPINTO Vaňová a sprchová batéria
HANSABASICJET Ručná sprcha
HANSA Ostatné diely

301
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Kompletné balíky
HANSAPRIMO Kúpeľňový set
HANSAPRIMO

49000000

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 349,14
EAN 4015474262782

• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Obsah balenia
HANSAPRIMO Umývadlová batéria
HANSAPRIMO Vaňová a sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPRIMO

49010000

49402203
49442103
44670113

1x
1x
1x

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 112,53
€ 159,20
€ 82,69

€ 322,99
EAN 4015474262799

• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Obsah balenia
HANSAPRIMO Umývadlová batéria
HANSAPRIMO Sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava

1x
1x
1x

€ 112,53
€ 139,69
€ 82,69

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Verejná oblasť
Kompletné balíky

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

49402203
49450103
44670113
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Kompletné balíky

HANSAPOLO Kúpeľňový set
HANSAPOLO

46520090

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 403,34
EAN 4057304010163

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
HANSAPOLO Umývadlová batéria
HANSAMICRA Vaňová a sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAPOLO

46530090

51402293
58162171
44670113

1x
1x
1x

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Chróm

Sada vodovodných batérií |
DN15

€ 114,37
€ 234,13
€ 82,69

€ 355,32
EAN 4057304010170

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia
HANSAPOLO Umývadlová batéria
HANSAMICRA Sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava

1x
1x
1x

€ 114,37
€ 182,63
€ 82,69

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Verejná oblasť
Kompletné balíky

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

51402293
58150171
44670113

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Kompletné balíky
HANSABLUEBOX Podomietkové termostatické sety
HANSA

89940000

€ 977,31

Podomietkový termostatický set |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4057304008825

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Obsah balenia
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSAHOME Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Hlavová sprcha
HANSABASICJET Ručná sprcha
HANSA Pripojovacie koleno
HANSA Držiak sprchy
HANSA Sprchová hadica

HANSA

80000000
88629045
44260100
44630300
44250100
44450100
54120400

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

89950000

€ 97,32
€ 548,70
€ 422,93
€ 41,75
€ 52,54
€ 6,78
€ 38,90

€ 1.079,51

Podomietkový termostatický set |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4057304008832

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C

80000000
81149562
44260240
44630300
44250100
44450100
54120400

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

€ 97,32
€ 660,60
€ 443,24
€ 41,75
€ 52,54
€ 6,78
€ 38,90

Verejná oblasť
Kompletné balíky

Obsah balenia
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSALIVING Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Hlavová sprcha
HANSABASICJET Ručná sprcha
HANSA Pripojovacie koleno
HANSA Držiak sprchy
HANSA Sprchová hadica
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Verejná oblasť
Kompletné balíky
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAMATRIX
7ȶȇȶȥŔȍƢɢȍŖȥȶʽŔȥǫơŔȟȶȥʋŖ˙
– Produktové obrazce s dokonalými proporciami pre
ɢȍŖȥȶʽŔȥǫơȇʡɢơȒȥǭȥŔʽˊɽȶȇơǿʡɭȶʽȥǫ˖Ŕȍȶ˙ơȥƢȥŔ
ȥŔʁǫƃǠɽˊɽʋƢȟȶʽˋƃǠȇȶȟɢȶȥơȥʋȶƃǠHANSAMATRIX

¡ȥȶ˙ɽʋʽȶȇȶȟɢȶȥơȥʋȶʽȇʋȶɭƢɽʡʋŔȇȥơ˖ŖʽǫɽȍƢŔȇȶŔǿ
˖ŖʽǫɽȍƢȶƎɭŔƎʠʠȟȶ˙ȩʠǿơɭơŔȍǫ˖ȶʽŔʍʽˊɽȶȇȶǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơ
produktové obrazce

ࠁࠄȟȟɭŔɽʋơɭɢȶɽȇˊʋʠǿơǿŔɽȥʡȍȶǌǫȇʠŔȟŔˉǫȟŖȍȥʠ
slobodu plánovania

ĪƑŔȇŔɭȶʋŖƃǫǫȇȶȟɢȶȥơȥʋȶʽǿơȟȶ˙ȥƢơʁʋơƎǫǉơɭơȥƃȶʽŔ࢚
ȥơǿʁǫơɢɭǫɽɢȼɽȶŹơȥǫơȥŔɢɭࡲʠȟˋʽŔƎȍȶʽƢɭǫơʁơȥǫŔɢɭơ
ȒŔʽŖȇȶʽ

ĪʁơʋȇˊȇȶȟɢȶȥơȥʋˊɽŔɭǫŔƎǫŔɭȶʽȥŔȇˋȟŔɭƃǠǫʋơȇʋȶȥǫƃȇˊ
ɢʠɭǫɽʋǫƃȇˋȟɢɭǫȥƃǭɢȶȟɽʋʽŖɭȥơȥǫŔ

HANSAMATRIXǿơ˖ŖȇȍŔƎȶȟ
ɢɭơŔɭƃǠǫʋơȇʋȶȥǫƃȇˊǿŔɽȥƢ
ɢȍŖȥȶʽŔƃǫơɽƃơȥŖɭơȇʋȶɭƢ
ʽȥǭȟŔǿʡɢɭǫơɽʋȶɭŔȇȶƃơȍȶȇࡲ

Īʁơʋȇˊȇȶȟɢȶȥơȥʋˊɽʡ
postavené iba na dvoch
˖ŖȇȍŔƎȥˋƃǠǉȶɭȟŖʋȶƃǠȇʋȶɭƢ
ɽɢȶƆǭʽŔǿʡȥŔʠȥǫʽơɭ˖Ŗȍȥȶȟ
ࠁࠄࢱȟȟɭŔɽʋɭǫࡲ
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– Rozmanité riešenia pre pákové zmiešavacie batérie
ŔʋơɭȟȶɽʋŔʋˊʽˊʋʽŖɭŔǿʡɢɭǫơɽʋȶɭɢɭơƎȶȇȶȥŔȍƢɭǫơʁơȥǫơ
ȥŔȇŔ˙Ǝȶȟȟǫơɽʋơɢȶʠ˙ǫʋǫŔ

áɭʽȇˊȥơ˖ŖʽǫɽȍƢȶƎɭŔƎʠ
ɢɭơɢʠɭǫɽʋǫƃȇƢŔơˉʋɭƢȟȥơ
redukované produktové
ȶŹɭŔ˖ƃơࡲ

áɭʽȇˊ˖ŖʽǫɽȍƢȶƎɭŔƎʠ
ʠȟȶ˙ȩʠǿʡƎȶɽŔǠȶʽŔʍ
ǿơƎȥȶʋȥˋƎǫ˖ŔǿȥȶʽˋǿŔ˖ˊȇ
ȥŔɢɭǫơƆǉʠȥȇƃǫŔȟǫࡲ

áȶƎȶȟǫơʋȇȶʽƢȇȶȟɢȶȥơȥʋˊ
ɽȶɽʋŔŹǫȍȥˋȟǫȟȶȥʋŖ˙ȥˊȟǫ
ɢȶȟȼƃȇŔȟǫʽࠁࠄࢱȟȟ
ɭŔɽʋɭǫǌŔɭŔȥʋʠǿʡƎȶȇȶȥŔȍʡ
ɭȶ˖ȟơɭȶʽʡɽʋŖȍȶɽʍ
ŔȥŔǿʽˊʁʁǫʠȇʽŔȍǫʋʠɢȶƎ
ȶȟǫơʋȇȶʠࡲ
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty

ȶȥǉǫǌʠɭŖʋȶɭHANSAMATRIXࡪɢɭơȇȶȟǉȶɭʋȥƢɭˋƃǠȍơŔȇȶȟɢȍơʋȥƢȶȥȍǫȥơɢɭȶƎʠȇʋȶʽƢɢȍŖȥȶʽŔȥǫơ˖ǿơƎȥơǿɭʠȇˊࡲ
¶ŹǿŔʽʋơʋơɭŔ˖ɢɭơá-ŔʋŔŹȍơʋࡪ
ȇȶȥǉǫǌʠɭŔʋȶɭࡲǠŔȥɽŔࡲƃȶȟࡸƎơ

Rastr
áɭȶƎʠȇʋˊŔʠɽɢȶɭǫŔƎŔȥǫơɽŔ˖ŔȇȍŔƎŔǿʡȥŔࠁࠄࢱȟȟ
ɭŔɽʋɭǫࡲĪơȒȇȶɽʋǫɭȶ˖ǫơʋŔʽ˖ƎǫŔȍơȥȶɽʋǫɽʡʽ˖Ŗǿȶȟȥơ
dokonale zosúladené a v tomto rastri sa na
ȟȶȥʋŖ˙ȥˊƃǠȍǫʁʋŖƃǠƎŔǿʡɢɭơɽȥơǉǫˉȶʽŔʍࡲáȶȟȶƃȶʠ
ɭŔɽʋɭŔɽŔƎŔǿʡȶɢʋǫȟŖȍȥơʽ˖Ŗǿȶȟȥơ˖ȶɽʡȍŔƑȶʽŔʍ
ɢɭȶƎʠȇʋˊࡲ

HANSAMATRIX pre umývadlo
ĪˊȥǫȇŔǿʡƃŔƃǠŔɭŔȇʋơɭǫɽʋǫȇŔŔǌŔɭŔȥʋȟŔˉǫȟŖȍȥơǿǉȍơˉǫŹǫȍǫʋˊࡪ
ȇȶȟɢȶȥơȥʋˊȥŔȶȟǫơʋȇʠŔɢȶƎȶȟǫơʋȇʠɽʡȶʋȶƆȥƢʽࠈ߿ॽ
ȇɭȶȇȶƃǠࡲþŔȇʋȶǫŹŔɽɢŖɭȇȶȟɢȶȥơȥʋȟǫƎȶƃǫơȍǫʋơǠŔɭȟȷȥǫʠ
ȇʋȶɭŖǿơƎȶȇȶȥŔȍŖʽƎǫ˖ŔǿȥơơɭǌȶȥȷȟǫǫŔǉʠȥȇƃǫǫࡲ
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HANSAMATRIXɢɭơʽŔȩʠŔɽɢɭƃǠʠ
ŔɽȥŖɢɭǭɽȥŔŔȍȶǌǫƃȇŖࡲþŔȇʋȶɽŔɢɭơ˖ơȥʋʠǿʡɢɭʽȇˊɢɭơʽŔȩʠ
ŔɽɢɭƃǠʠࡲ¶ʽȍŖƎŔƃǫơɢɭʽȇˊɢɭơȥŔǿɭȶ˖ȟŔȥǫʋơǿʁǫơɭơǌʠȍŔƆȥƢ
ǉʠȥȇƃǫơŔʋơƃǠȥǫȇˊɽʡʽǫ˖ʠŖȍȥơ˖ɭơƎʠȇȶʽŔȥƢȥŔɢȶƎɽʋŔʋʠࡲ
7ǫ˖ŔǿȥȶʽƢɢɭơɢȶǿơȥǫŔȥŔɭŔƎHANSA | LIVINGȥŔ˙ơȍŔȥǫơ
ɽɢɭǭɽʋʠɢȩʠǿʡƑŔȍʁǭʽȶȒȥˋɢɭǫơɽʋȶɭɢɭơɽʋʽŖɭȥơȥǫơࡲ
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

A
Miesto inštalácie
B

Umývadlo

Typ batérie

Jednopákové zmiešavacie batérie

Produktový rad

Séria

Závislé od radu
HANSALOFT
57572183

HANSADESIGNO STYLE
51092183

HANSALIGNA
44892183
HANSASTELA (NOVÉ)
44902173
|Æ1.4.2021
HANSASTELA
44902183
|Å30.6.2021
HANSARONDA
44882183

C

Podomietkové teleso
HANSAMATRIX

44000100

,QčWDODÑQØ
príslušenstvo:

6DGDPRQWÆĩQ\FK
XKORY
44050100
RGSRUėÑDQØ

Vysoko odporúčané:
0RQWÆĩQDOLčWD
44050000

%-ƎȶȇȶȥŔȍƢǠȶɢȍŖȥȶʽŔȥǫŔ
S HANSAMATRIXɢȍŖȥʠǿơʋơȶƎǠȶʋȶʽƢǠȶɢɭȶƎʠȇʋȶʽƢǠȶȶŹɭŔ˖ƃŔࡲŔ˙ƎƢȟʠɢɭʽȇʠʽơƎʡƃơȟʠʽȶƎʠǿơɢɭǫɭŔƎơȥƢ˖ȶƎɢȶʽơƎŔ࢚
ǿʡƃơɢȶƎȶȟǫơʋȇȶʽƢʋơȍơɽȶࡲbʠȥȇƃǫŔŔʠɽɢȶɭǫŔƎŔȥǫơ˙ơȍŔȥˋƃǠȇȶȟɢȶȥơȥʋȶʽɢɭơƎɽʋơȥȶʠʠɭƆʠǿʡɢȶʋɭơŹȥƢɢȶƎȶȟǫơʋȇȶʽƢ
ɢɭȶƎʠȇʋˊŔȟȶȥʋŖ˙ȥơɢȶȟȼƃȇˊࡲ
Krok A
ĪȶȒŹŔȟǫơɽʋŔǫȥʁʋŔȍŖƃǫơ
0ǫʠ˙ǫƎơȶʠȟˋʽŔƎȍȶʽŔȩʠŔȍơŹȶɽɢɭƃǠʠࡪ
ɢɭǫȥƃǭɢƆȍơȥơȥǫŔŔʽʁơɽʋɭŔȥȥŖȶɭǫơȥʋŖƃǫŔȥŔࠁࠄࢱȟȟɭŔɽʋɭǫ
ȟŔǿʡʠȥǫʽơɭ˖ŖȍȥʠɢȍŔʋȥȶɽʍࡲ

Krok C
áȶƎȶȟǫơʋȇȶʽƢʋơȍơɽȶ
ĪˋŹơɭ˖ȶƎɢȶʽơƎŔǿʡƃơǠȶȟȶƎơȍʠƎơǉǫȥʠǿơɢȶ˙ŔƎȶʽŔȥƢ
podomietkové teleso HANSAMATRIXŔȇȶŔǿɢȶʋɭơŹȥƢ
ȟȶȥʋŖ˙ȥơɢɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶࡲ

Krok B
ŁȟǫơʁŔʽŔƃǫŔʋơƃǠȥǫȇŔŔɢȶƆơʋʽˋʽȶƎȶʽ
áŖȇȶʽŖ˖ȟǫơʁŔʽŔƃǫŔŹŔʋƢɭǫŔŔȍơŹȶʋơɭȟȶɽʋŔʋɽɢɭơɢǭȥŔȥǭȟ
ŔȍơŹȶŹơ˖ȥơǠȶࡪ
ɽʽˋŹơɭȶȟɭơǌʠȍŔƆȥƢǠȶƎǫơȍʠŔȇȶƃơȥʋɭŖȍȥơǠȶɢɭʽȇʠ
ʠɭƆʠǿơʋơƎǫ˖ŔǿȥŔǉʠȥȇƃǫʠɢɭơʽˋŹơɭƑŔȍʁǭƃǠȇȶȟɢȶȥơȥʋȶʽࡲ

Krok D
ĪˋŹơɭɽɢȶʋɭơŹǫƆȶʽŔɢɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽŔ
èʠƆȥŖɽɢɭƃǠŔɽʡɢɭŔʽˊȥŖɽʋơȥȥơǿʋˊƆơǠȍŔʽȶʽŖɽɢɭƃǠŔ
ʽŔȩȶʽˋʽˋʋȶȇŔʋƑࡲĪʋȶȟʋȶȇɭȶȇʠƎơǉǫȥʠǿơʋơ˙ơȍŔȥƢ
ɽɢȶʋɭơŹǫƆơŔȇȶŔǿʽǠȶƎȥƢɢɭǭɽȍʠʁơȥɽʋʽȶɢɭơʽˋʽȶƎˊʽŖʁǠȶ
ʽˊŹɭŔȥƢǠȶɭơǌʠȍŔƆȥƢǠȶƎǫơȍʠࡲ7ȼɭŔ˖ȥơȶƎɢȶɭʡƆŔȟơ
ɢȶʠ˙ǫʋǫơȟȶȥʋŖ˙ȥˊƃǠɢȶȟȼƃȶȇࡲ
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

A
Sprcha a vaňa
Jednopákové zmiešavacie batérie

B

S prepínaním

7HUPRVWDWVX]DWYÆUDQèP

Termostat
VX]DWYÆUDQèPDSUHSèQDQèP

Závislé od radu

1H]ÆYLVOØRGUDGX

1H]ÆYLVOØRGUDGX

%H]SUHSèQDQLD
Závislé od radu

Termostat

HANSALOFT
57639583

HANSALOFT
57649583

HANSADESIGNO
STYLE
44509583

HANSADESIGNO
STYLE
44519583

HANSALIGNA
44549583

HANSALIGNA
44559583

HANSASTELA (NOVÉ)
44569573
|Æ1.4.2021

HANSASTELA (NOVÉ)
44579573
|Æ1.4.2021

HANSASTELA
44569583
|Å30.6.2021

HANSASTELA
44579583
|Å30.6.2021

HANSARONDA
44589583

HANSARONDA
44599583

44000100

44010100

HANSA | LIVING
44529583

HANSA | LIVING
44539583

44020100

44030100

C

3ULNRPELQÆFLL
NRPSRQHQWRY %&'
2x 44040100

3UHYDùRYØYĤWRN\
1x 44040100

3ULNRPELQÆFLL
NRPSRQHQWRY %&'
2x 44040100

1x 44040100

1x 44040100

1x 44800000

Výber
NRPSRQHQWX] $

D

'UĩLDN\VSUFK\VėSUDY\QÆVWHQQĤFK
W\Ñè $

1ÆVWHQQĤGUĩLDN
VSUFK\
44440100

44440200
YKRGQØSUH
HANSADESIGNO STYLE)

Výber
NRPSRQHQWRY] %&'

1x 44800000

Výber
HANSAFILL (E)
DNRPSRQHQWX] %&

5XÑQÆVSUFKDQÆVWHQQÆW\Ñ %
5XÑQÆVSUFKDVQÆVWHQQĤP
SUèSRMQĤPREOėNRP

Výber
NRPSRQHQWX] %&'

+ODYRYÆVSUFKD &
+ODYRYÆVSUFKD
250 X 250
HANSAVIVA
04190340

HANSASTILO
44430100

+ODYRYÆVSUFKD
250 X 250
HANSAVIVA
04180340

44430170
Ďalšie požadované
komponenty:

YKRGQØSUH
HANSADESIGNO STYLE)

5XÑQÆVSUFKD
HANSASTILO
54390100

6SUFKRYÆKDGLFD
HANSASILVERJET
'óĩNDPP54120400
'óĩNDPP54120500
'óĩNDPP54120200
'óĩNDPP54120300

6ėSUDYDQÆVWHQQHMW\ÑH
VQÆVWHQQĤPSUèSRMQĤPREOėNRP
(1100 mm)
44420100

+ODYRYÆVSUFKD
200 X 200
HANSAVIVA
04190240

+ODYRYÆVSUFKD
200 X 200
HANSAVIVA
04180240

Výber
NRPSRQHQWRY] %&'

9DùRYĤYĤWRN '

HANSAFILL (E)

HANSALOFT
57652100
YUÆWRNUėKOHMUR]HW\

HANSAFILL
6DGDSUHNRQHÑQė
PRQWÆĩ
05199000

HANSADESIGNO STYLE
51162180
YUÆWRNUėKOHM
UR]HW\DUR]HW\
YGL]DMQH
soft edge)

3UHUXčRYDÑSRWUXELD
44810000

HANSALIGNA
06822102
YUÆWRNUėKOHMUR]HW\

HANSAFILL
Prítoková a odtoková
súprava
(štandardné
vane)
05160100

Súprava obsahuje:
5XÑQÆVSUFKD
HANSASTILO
54390100
6SUFKRYÆKDGLFD
HANSASILVERJET
'óĩNDPP54120500

+ODYRYÆVSUFKD
Ø 220
HANSARAIN
04190300

+ODYRYÆVSUFKD
Ø 220
HANSARAIN
04180300

HANSASTELA
57822100
YUÆWRNUėKOHM
UR]HW\

HANSARONDA
05822172
YUÆWRNUėKOHMUR]HW\

6ėSUDYDPRQWÆĩQ\FK
XKORY
44050100
EHĩQØ

Výber
HANSAFILL (E)
DNRPSRQHQWX] %&

HANSASTELA
57240000

Možnosti kombinácie so súpravami
nástenných tyčí HANSA, ako napr.
6ėSUDYDQÆVWHQQHMW\ÑH PP
HANSAACTIVEJET STYLE
84370230

3UHYDùRYØYĤWRN\

Dôrazne odporúčané:
0RQWÆĩQDOLčWD
44050000

Vydanie 01/2021
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3ULSRXĩLWèYKRUL]RQWÆOQHMSRORKH
PRQWÆĩQDOLčWD
 SULYÉÑčèFKY]GLDOHQRVWLDFKVD
PĀĩXGRSOQLđÔDOčLH

HANSAFILL
Prítoková a odtoková
súprava
čSHFLÆOQH
IRUPÆW\
YHôNRVWL
05170100

HANSAFILL
3ULSRMRYDFLDKDGLFD
PRQWÆĩQD
súprava)
05180100

3ULSRXĩLWLDFKYKRUL]RQWÆOQHMDYHUWLNÆOQHMSRORKH
QDSUMHGQRSÆNRYÆ]PLHčDYDFLDEDWØULDVKODYRYRX
VSUFKRXQDVWHQH 
'RGDWRÑQHŝPRQWÆĩQHOLčW\QDYHUWLNÆOQXLQčWDOÆFLX
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty
HANSAMATRIX Podomietkové telesá

HANSAMATRIX

HANSAMATRIX

HANSAMATRIX

HANSAMATRIX

HANSAMATRIX

HANSA

HANSAMATRIX

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Uhlové pripojenie | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Prerušovač potrubia | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Montážna lišta

44000100
€ 247,63

44010100
€ 357,95

44020100
€ 495,58

44030100
€ 619,04

44040100
€ 87,67

44800000 Chróm
€ 92,76

G1/2

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2

G1/2

44050000
€ 135,96

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2 + G3/4

HANSAMATRIX
Montážny uholník

44050100
€ 41,32

Umývadlové podomietkové riešenia

N O VI N K A

HANSAMATRIX

HANSALOFT

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Umývadlová batéria | Sada
pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia, DN 15

44000100
€ 247,63
G1/2

57572183 Chróm
€ 471,06

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 197 mm

HANSADESIGNO
STYLE
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia (2 montážne
otvory), DN15

51092183 Chróm
€ 438,31

• Vyloženie: 194 mm

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia, DN 15

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia, DN 15

44892183 Chróm
€ 447,28

44902173 Chróm
€ 370,45

44882183 Chróm
€ 405,00

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

44559583 Chróm
€ 446,95

44579573 Chróm
€ 391,02

44599583 Chróm
€ 409,51

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 190 mm

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
• Vyloženie: 187mm
|
Æ
01-04-2021

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 186 mm

HANSAMATRIX – Podomietkové riešenia

N O VI N K A

HANSAMATRIX

HANSALOFT

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

44010100
€ 357,95

Otočný prepínač

57649583 Chróm
€ 445,93
Otočný prepínač

HANSADESIGNO
STYLE
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

44519583 Chróm
€ 396,81

310
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Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
|
Æ
01-04-2021

Otočný prepínač

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:50

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty
HANSAMATRIX Podomietkový termostat (2-cestný s uzatváraním)

HANSA

HANSA

HANSAMATRIX

HANSALIVING

Prerušovač potrubia | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

Inštalačná jednotka |
Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15

44800000 Chróm
€ 92,76

44810000 Chróm
€ 100,76

44030100
€ 619,04

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2 + G3/4

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2

HANSAFILL

HANSAFILL

HANSAFILL

Napúšťacia a vypúšťacia
súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane

Napúšťacia a vypúšťacia
súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane

Pripojovacia hadica
800 mm

05160100 Chróm
€ 265,07

05170100 Chróm
€ 297,23

• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

05180100 Chróm
€ 24,02

Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

44539583 Chróm
€ 467,90

Otočný prepínač, Prepínač
integrovaný do ovládača
prietoku

HANSAFILL
Výtokové rameno

05199000 Chróm
€ 80,25

G3/4 x G3/4

• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

HANSA výtokové ramená

N O VI N K A

HANSALOFT
Výtokové rameno | Nástenná
montáž, DN15

57652100 Chróm
€ 155,38

HANSADESIGNO
STYLE
Výtokové rameno | Nástenná
montáž, DN15 | 212 mm

51162180 Chróm
€ 170,71

G1/2
• Vyloženie: 197 mm

G1/2
• Vyloženie: 195 mm

N O VI N K A

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSASTELA

HANSARONDA

Výtokové rameno | Nástenná
montáž, DN15

Výtokové rameno | Nástenná
montáž

Výtokové rameno | Nástenná
montáž

Výtokové rameno | Nástenná
montáž, DN15

06822102 Chróm
€ 176,51

57240000 Chróm
€ 214,60

57241000 Chróm
€ 214,60

05822172 Chróm
€ 164,31

G1/2
• Vyloženie: 180 mm

G1/2
• Vyloženie: 187mm
|
Æ
01-04-2021

G1/2
• Vyloženie: 187mm
|
Æ
01-04-2021

G1/2
• Vyloženie: 180 mm

HANSAMATRIX
Uhlové pripojenie |
Podomietková |
Podomietková inštalácia,
DN15

44040100
€ 87,67
G1/2

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAMATRIX Sprcha

N O VI N K A

HANSAMATRIX

HANSALOFT

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

44000100
€ 247,63
G1/2

57639583 Chróm
€ 390,22

Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 60 mm

HANSADESIGNO
STYLE
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

44509583 Chróm
€ 346,45

Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

44549583 Chróm
€ 390,22

44569573 Chróm
€ 341,06

44589583 Chróm
€ 357,49

Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 60 mm

Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
|
Æ
01-04-2021

Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 60 mm

HANSAMATRIX Podomietkový termostat (1-cestný s uzatváraním)

HANSAMATRIX

HANSALIVING

HANSAMATRIX

HANSALIVING

HANSALIVING

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15

Uhlové pripojenie | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Sprchová súprava |
Sada pre konečnú
montáž | 1100 mm

Ručná sprcha |
Sada pre konečnú montáž

44040100
€ 87,67

44420100 Chróm
€ 519,28

44020100
€ 495,58

44529583 Chróm
€ 467,90
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G1/2

Ručná sprcha
Nástenné pripojovacie koleno
Sprchová hadica (1600 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
G1/2

44430100 Chróm
€ 381,51

Ručná sprcha
Nástenné pripojovacie koleno
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
G1/2

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:50

Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAMATRIX Podomietkové telesá

HANSAMATRIX Podomietkové telesá
HANSAMATRIX

44000100
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 247,63
EAN 4057304006661

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• (G1/2)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka | Možnosť otočenia pri inštalácii

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSASTELA Sprchová batéria

HANSAMATRIX

44569573

44010100
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 341,06

€ 357,95
EAN 4057304006937

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAMATRIX

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna
krabica a krycia objímka
• Bez vrchnej sady

44020100
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 495,58
EAN 4057304007255

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna
krabica a krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

HANSAMATRIX Podomietkové telesá
HANSAMATRIX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

44030100

€ 619,04

Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4057304007286

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
• Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100

HANSAMATRIX

44040100
170

93
80
75

max 90
min 65
10

€ 87,67

Uhlové pripojenie |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015470030385

• Telo batérie z mosadze DZR

93
75

Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• (G1/2)
• Tlaková zátka

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000

G1/2

31

64

HANSA

44800000

Chróm

Prerušovač potrubia |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 92,76
EAN 4015474259027

Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm

• (G1/2 + G3/4)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.
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• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:50

HANSAMATRIX Podomietkové telesá

HANSAMATRIX

44050000
Montážna lišta

75

• Vhodné pre HANSAMATRIX a

135

75
118

25

5

22
75
600
615

€ 41,32
EAN 4015474257535

• montážny uholník - sada pre presnú a jed-

noduchú inštaláciu podomietkových telies
a montážnych líšt. 2 x montážny uholník s
montážnymi dielmi; upevňovacie skrutky

10 34
12 11

98

6

9

34

72

M
5

6

132

44050100
Montážny uholník

92
75
45

8

HANSABLUEBOX; pre presnú a jednoduchú
montáž inštalačnej jednotky; montážna lišta s možnosťou upevnenia v rastri 25 mm;
upevňovacie skrutky pre montážne ventily;
montážnu lištu je možné predĺžiť pomocou
ďalších líšt
• Upevňovacia súprava

HANSAMATRIX

12

€ 135,96
EAN 4015474204003

Podomietkové produkty
HANSAMATRIX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

• Upevňovacia súprava

75

Vydanie 01/2021
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOXࡪ
ɢȶʽʁơʋȇˋƃǠɽʋɭŖȥȇŔƃǠȍơɢʁǭ
ĪɽʋơȥơࡲĪȶǉʠȥȇƃǫǫࡲĪƎǫ˖Ŕǿȥơࡲ

°ɝʄǨȜŔȊǨˏȲʶŔȢ˄ɝɧƟȜȲȢʄŕˑ
ġƟȏȄŕʶˏƌǨŔȊƟȢȲɷʆȜƟƌˏǨɷʄƟȢȲʙ
ŔɝɧǪɝȲǼȄȲʙ
`ȊƟ˂ǨŸǨȊȢŕȜȲȢʄŕˑȢŔǝȋŸȄŔ
ࠉࠇȜȜࠃࠂࠇȜȜ

Istota je istota
êȄɧʙʄȄȲʶŔȢƠǇʙȢȄƄȢƠ
ǼƟƌȢȲʄȄ˃ɷȢƟɷʄɧŔʄǨʄƟȏȢ˄ȜǨ
ɷȄɧʙʄȄŔȜǨ

ࠅࠃȜȜ

5ȲȄȲȢŔȊ˄ȢŔȄŔˑƌȲȜ
ɝȲƌȄȊŔƌƟ
ġ˃ɷȲȄȲǇȊƟ˂ǨŸǨȊȢ˄ʙɝƟʶȥȲ࢙
ʶŔƂǪɷ˃ɷʄƠȜ%čFbzĴ
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%ƟˏɝɧȲŸȊƠȜȲʶƠɝɧǨɝȲǼƟȢǨƟ
ࠆ˂ࠃࡸࠄࢧࢇʶȲȊǨʄƟȏȢƟࠆ˂ࠅࡸࠆࢧ࢈ɺʄŔȢƌŔɧƌȢƠ
ɝɧǪɝȲǼȄ˃ȢŔɧȲʄŔƄȢƟɷ˃ȜƟʄɧǨƂȄƟǼˏŕȄȊŔƌȢƟǼ
jednotke

wƌƟŕȊȢƟɝɧŔƂȲʶȢƠ
ɝȲƌȜǨƟȢȄ˃ Dosadacie
ŸȲƌ˃ɝɧƟʶȲƌȲʶŕǝʙ
ƂƟȢʄɧŕȊȢ˃ʄɨȥȢŔȢŔŸȲƌȢʙ࢙
ʄǨƟɷʄŔʶƟŸȢ˄ƂǝɝŔȢƟȊȲʶɝɧƟ
ɧ˄ƂǝȊʙȜȲȢʄŕˑɧƟˏȢƠɧƟŸɧŕ
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

ơƑ˙ơʽʁơʋȇˊȇȶȟɢȶȥơȥʋˊHANSABLUEBOXɽʡʽ˖Ŗǿȶȟȥơ
ɢɭơɽȥơ˖ȶɽʡȍŔƎơȥƢȟȶȥʋŖ˙ȥˊŔǫȥʁʋŔȍŔƆȥˋ proces sa
ʽʁơɽʋɭŔȥȥơȶɢʋǫȟŔȍǫ˖ʠǿơࡲĪʁơʋƃǫɢŔɭʋȥơɭǫ˖ʡƆŔɽʋȩʠǿʡƃǫɽŔ
rozhodovacieho a ȟȶȥʋŖ˙ȥơǠȶɢɭȶƃơɽʠȟŔǿʡʋˋȟʋȶ
ʽ˙Ǝˊǫɽʋȶʋʠ˙ơɭȶŹǫŔɽʋˋȟȥŔǿȍơɢʁǭȟɽˊɽʋƢȟȶȟŔ˙ơ
ƎȶɽǫŔǠȥʠȥŔǿȍơɢʁǭȟȶ˙ȥˋʽˋɽȍơƎȶȇࡲáɭơ˖ŔȇŔ˙ƎˋȟƎȶȇȶȥŔȍơ
ǫȥʁʋŔȍȶʽŔȥʡ˖ŖȇȍŔƎȥʡǿơƎȥȶʋȇʠɢɭơɢɭǫơŹơ˙ȥơʽˊɽȶȇȶ
ȇʽŔȍǫʋȥƢǉʠȥȇƆȥƢǿơƎȥȶʋȇˊŔɢɭơʽˊȥǫȇŔǿʡƃǫƎǫ˖Ŕǿȥɢɭǫ
ɽŔƎơɢɭơȇȶȥơƆȥʡȟȶȥʋŖ˙ࡪHANSABLUEBOXࡲáȶʽʁơʋȇˋƃǠ
ɽʋɭŖȥȇŔƃǠȍơɢʁǭࡲ

õȲȢŔǼȊƟɝɺǨƟʶȄŔˑƌȲȜɝɧȲƌʙȄʄƟ
ƟɧŔȜǨƂȄƠɝɧƟɝǪȢŔȢǨƟ%ĄDêĤwõ,o
ȢƟˏŕʶǨɷȊƠȲƌʄȊŔȄʙɷǼƟƌȢȲˏȢŔƄȢȲʙ
ȲŸɷȊʙǝȲʙ

ÚƟʶȢƟˏŔǇǨ˂ȲʶŔȢ˄
ŔǼȢŔȢƟɧȲʶȢȲȜɝȲʶɧƂǝʙ
ࠈ࢙ŸȲƌȲʶƠʙɝƟʶȢƟȢǨƟɧȲˏƟʄ˃
BLUECLICK

,ƟȢʄɧŕȊȢƟȲʶȊŕƌŔȢǨƟ
ÚŕȄȲʶƠˏȜǨƟɺŔʶŔƂǨƟŸŔʄƠɧǨƟ
ŔʄƟɧȜȲɷʄŔʄ˃ɷȜǨȢǨȜŔȊǨˏȲʶŔȢ˄Ȝ
ɝɧƟƄȢǨƟʶŔȢǪȜ
cŔɧŔȢʄȲʶŔȢƠɝȲƌȏŔȢȲɧȜ˃5w¢D¢ࠃࠉࠃࠉ
%ƟˏɝƟƄȢȲɷʄȢƠˏŔɧǨŔƌƟȢǨƟʄ˃ɝʙo5ɷȜǨȢǨȜŔȊǨˏȲʶŔȢȲʙ
ȜǨȢǨȜŕȊȢȲʙʶˏƌǨŔȊƟȢȲɷʆȲʙǨŸŔࠄࠆࠂȜȜࡲ
ÚɧƟʶǨŔƂǇȊƟ˂ǨŸǨȊǨʄ˃ࡲ
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oȋŸȄȲʶƠʶ˃ɧȲʶȢŔȢǨƟŸƟˏ
ȲƌɧƟˏŕʶŔȢǨŔɝɧǨŔȜƟ
ɝɧƟɷȢƠŔȊǪƂʙǼʚƂƟ

ÚɧƟʶɺƟʄȄ˃ɝɧǪɝŔƌ˃
ƟƌǨȢƟƄȢŕŔɷƠɧǨȲʶŕȜȲˑȢȲɷʆʶ˃ɧȲʶȢŔȢǨŔ
%čFþč¥FɝȲȢŔȜȲȢʄȲʶŔȢǪȲइࡸ࢙ࠅࠇঀ
áȲˏƟʄȲʶƠɝɧƟƌȋˑƟȢǨƟࠃࠇȜȜ
áƟʶƟɧˏȢ˄ŔƌŔɝʄƠɧɷʄʙƌƟȢŕࡸʄƟɝȊŕŔɝɧǪɝȲǼȄ˃
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HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

¥ŔȇȶȥƃǫɽŔɭŖʋŔǫŹŔǿơƎȥȶࡪ
ɽɢȶȇȶǿȥȶɽʍ˖ŖȇŔ˖ȥǭȇŔ
ÚȲʶɺƟʄȄ˄ƂǝɷʄɧŕȢȄŔƂǝɝɧȲǇƟɷǨȲȢŕȊȢ˃
èȶʋŔƆȥơɽˊȟơʋɭǫƃȇŖ˖ŖȇȍŔƎȥŖǿơƎȥȶʋȇŔ
Ī˙ƎˊɽɢɭŖʽȥŔȟȶȥʋŖ˙ȥŔɢȶȍȶǠŔࡪʽƑŔȇŔࠁɢɭǭʽȶƎȶȟŔʽˋʽȶƎȶȟȶʋȶƆȥŖʽࠈ߿ॽɭơɽɢࡲࠀࠇ߿ॽ

¶ɢʋǫȟŔȍǫ˖ȶʽŔȥƢǫȥʁʋŔȍŔƆȥƢɢȶȟȼƃȇˊ
-ơȥʋɭŖȍȥˊʋɮȩȥŔȥŔŹȶƎȥʠʋǫơɽʋŔʽơŹȥˋƃǠɢŔȥơȍȶʽɢɭơɭˋƃǠȍʠȟȶȥʋŖ˙ŔȇȶŔǿɢɭơǉŔŹɭǫȇȶʽŔȥƢɭơ˖ȥƢɭơŹɭŖ

%čFbzĴ
čɢơʽȩȶʽŔƃǭɽˊɽʋƢȟǿơȟȶȥʋȶʽŔʋơȒȥˋȥŔȇŔ˙ƎȶȟɢȶƎȇȍŔƎơ

ÚȲʶɺƟʄȄ˄ƂǝɷʄɧŕȢȄŔƂǝʶ˃ɷȲȄȲȄʶŔȊǨʄȢ˄
%čFòĭzþ-qơɭŔȟǫƃȇƢɢɭơɢǭȥŔȥǫơ
ĪťƆʁǭʠ˙ǭʽŔʋơȒɽȇˋȇȶȟǉȶɭʋࡪǉʠȥȇƃǫŔȥơ˖ŖʽǫɽȍŖȶƎʋȍŔȇʠŔʋɭʽŔȍơȒŔǠȇˋƃǠȶƎ

þơȍơɽȇȶɢǫƃȇƢɢɭơɢǭȥŔȥǫơ
¥ŔʽˊɭȶʽȥŔȥǫơȟȶȥʋŖ˙ȥơǿǠȎŹȇˊŹơ˖ȶƎɭơ˖ŖʽŔȥǫŔ

ŁȶɽȇɭʠʋȇȶʽŔȥƢǉʠȥȇƆȥƢǿơƎȥȶʋȇˊɢɭơʽʁơʋȇˊȶŹȍŔɽʋǫɢȶʠ˙ǫʋǫŔ
zŹŔǿơƎơȥȇȶȥʁʋɭʠȇƆȥˋƎǫơȍࡪŹơ˖ɢơƆȥƢ˖ǠȒŔƎǫɽȇŖȟȶȥʋŖ˙ơȇȶȟɢŔȇʋȥƢŔȇȶȟǉȶɭʋȥƢ

ÚȲʶɺƟʄȄ˄ƂǝɷʄɧŕȢȄŔƂǝɷɝȲȄȲǼȢȲɷʆ
%čFþč¥F
¡ȶ˙ȥȶɽʍʽˊɭȶʽȥŔȥǫŔȶࠆॽɢɭơɢɭơɽȥʡȟȶȥʋŖ˙ŔȥŔɽʋŔʽơȥǫơ

èơʽơɭ˖ȥˋŔƎŔɢʋƢɭɢɭơʋơɭȟȶɽʋŔʋˊŔǿơƎȥȶɢŖȇȶʽƢ˖ȟǫơʁŔʽŔƃǫơŹŔʋƢɭǫơ
ơƎȥȶƎʠƃǠŖʽˋȟơȥŔʽˋʽȶƎȶʽɢɭǫɢɭȶŹȍơȟŔʋǫƃȇˋƃǠȟȶȥʋŖ˙ȥˊƃǠɽǫʋʠŖƃǫŖƃǠࢎʽȶȍǫʋơȒȥơɽɢɭơƎȍ˙ȶʽŔƃȶʠɽʡɢɭŔʽȶʠ

áɭǫȥƃǭɢɢȶƎȶȟǫơʋȇȶʽƢǠȶʋơȍơɽŔࡪ
Ǝʽơ˖ŖȇȍŔƎȥƢǿơƎȥȶʋȇˊɢɭơʽʁơʋȇˊǉʠȥȇƃǫơŔƎǫ˖Ŕǿȥˊ

80000000
1/2“

80010000
3/4“ s uzatváracími ventilmi

ǠŔȥɽŔŹȍʠơŹȶˉࡲǠŔȥɽŔࡲƃȶȟ
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HANSABLUEBOX Celkový prehľad

Jednopákové zmiešavacie batérie
3.5

Bez
ɢɭơɢǭȥŔȥǫŔ

þơɭȟȶɽʋŔʋǫƃȇƢŹŔʋƢɭǫơ

4.0

S
ɢɭơɢǭȥŔȥǭȟ

Bez
ɢɭơɢǭȥŔȥǫŔ

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

bʠȥȇƆȥƢǿơƎȥȶʋȇˊ

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

4.8

S
ɢɭơɢǭȥŔȥǭȟ

Bez
ɢɭơɢǭȥŔȥǫŔ

S
ɢɭơɢǭȥŔȥǭȟ

S
ʠ˖ŔʋʽŖɭŔȥǭȟ

òʠ˖ŔʋʽŖɭŔȥǭȟ -ơȥʋɭŖȍȥˊʋơɭȟȶɽʋŔʋ
ŔɢɭơɢǭȥŔȥǭȟ
bez uzatvárania
ŔɢɭơɢǭȥŔȥǫŔ

HANSALOFT
8773ࠈ߿߿ࠂ

8772ࠈ߿߿ࠂ
8772ࠂ߿߿ࠂࡤ

8762ࠈ߿߿ࠂ

8760ࠈ߿߿ࠂ
8760ࠂ߿߿ࠂࡤ

8113ࠈࠄࠄࠁ

8114ࠈࠄࠄࠁ
81143552*

8866ࠈࠄ߿ࠀ

0228ࠇࠀ߿ࠁ

8113ࠈࠄࠅࠁ

8114ࠈࠄࠅࠁ
8114ࠂࠄࠅࠁࡤ

8112ࠈࠄࠆࠂ

0228ࠇࠁ߿ࠁ

8113ࠈࠄࠆࠁ

8114ࠈࠄࠆࠁ
8114ࠂࠄࠆࠁࡤ

8112ࠈࠄࠇࠂ

0228ࠇࠀࠇࠂ

8260ࠈ߿ࠆࠂ
8260ࠈ߿ࠆࠆ
8260ࠂ߿ࠆࠆࡤ

8861ࠈ߿ࠃࠄ

8862ࠈ߿ࠃࠄ
8862ࠂ߿ࠃࠄࡤ

8990ࠈ߿߿ࠂ
8990ࠂ߿߿ࠂࡤ

8860ࠈ߿ࠃࠄ

0228ࠇࠀ߿ࠀ

HANSALIGNA

HANSADESIGNO STYLE

8387ࠈࠄ߿ࠂ

8385ࠈࠄ߿ࠂ
8385ࠂࠄ߿ࠂࡤ

8110ࠈࠄࠅࠂ

8111ࠈࠄࠅࠂ
8111ࠂࠄࠅࠂࢪ

8387ࠈࠄࠀࠂ

8385ࠈࠄࠀࠂ
8385ࠂࠄࠀࠂࡤ

8110ࠈࠄࠅࠂ

8111ࠈࠄࠈࠂ
8111ࠂࠄࠈࠂࡤ

HANSASTELAࢎ¥¶Īz¥
8785ࠈ߿ࠃࠀ

8784ࠈ߿ࠃࠀ
8784ࠂ߿ࠃࠀࡤ

8785ࠈ߿ࠄࠀ

8784ࠈ߿ࠄࠀ
8784ࠂ߿ࠄࠀࡤ

HANSASTELA
8785ࠈ߿ࠃࠀ

8784ࠈ߿ࠃࠀ
8784ࠂ߿ࠃࠀࡤ

8785ࠈ߿ࠄࠀ

8784ࠈ߿ࠄࠀ
8784ࠂ߿ࠄࠀࡤ

HANSARONDA
8386ࠈࠄࠆࠂ

8384ࠈࠄࠆࠂ
8384ࠂࠄࠆࠂࡤ

8386ࠈࠄࠇࠂ

8384ࠈࠄࠇࠂ
8384ࠂࠄࠇࠂࡤ

HANSATWIST
8985ࠈ߿ࠇࠄ
8985ࠈ߿ࠇࠂ

HANSAPINTO
8984ࠈ߿ࠇࠂ
8984ࠂ߿ࠇࠂࡤ
8984ࠈ߿ࠇࠄ
8984ࠂ߿ࠇࠄࡤ

8527ࠈࠀࠇࠂ

HANSAMIX
8526ࠈࠀࠇࠂ
8528ࠂ߿ࠇࠂࡤ

8185ࠈ߿ࠇࠂ

8184ࠈ߿ࠇࠂ
8184ࠂ߿ࠇࠂࡤ

HANSAVANTIS
8261ࠈ߿ࠆࠆ
8261ࠈ߿ࠆࠂ
HANSAPRIMO
8991ࠈ߿߿ࠂ
HANSAPOLO
8061ࠇ߿ࠈࠂ

8060ࠈ߿ࠈࠂ
8062ࠂ߿ࠈࠂࡤ

CLINICA

þơɭȟȶɽʋŔʋǫƃȇƢ˖ȟǫơʁŔʽŔƆơ

8862ࠈ߿ࠇࠄࡤࡤ

PUBLIC

8180ࠁࠀ߿߿ࡤࡤ

8180ࠁࠀࠀ߿ࡤࡤ

HANSAELECTRAɽȶ˖ȟǫơʁŔʽŔȥǭȟ

8180ࠁࠀࠁ߿ࡤࡤ

ࡤɽŹơ˖ɢơƆȥȶɽʋȥˋȟ˖ŔɭǫŔƎơȥǭȟʋˊɢʠq7
ࡤࡤǫŹŔʽɽɢȶǿơȥǭɽɢȶƎȶȟǫơʋȇȶʽˋȟʋơȍơɽȶȟࠇ߿߿ࠀ߿߿߿߿
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8181ࠁࠀ߿ࠀࡤࡤ

8860ࠈ߿ࠇࠄࡤࡤ

Elektronické termostatické batérie

%ơ˖ƎȶʋˊȇȶʽƢʠȟˋʽŔƎȍȶʽƢŹŔʋƢɭǫơ
HANSAELECTRA bez zmiešavania

8861ࠈ߿ࠇࠄࡤࡤ

8181ࠁࠀࠀࠀࡤࡤ

8181ࠁࠀࠁࠀࡤࡤ

òŹơ˖Ǝȶʋˊȇȶʽˋȟ
ȶʽȍŖƎŔȥǭȟ

òʋȍŔƆǫƎȍȶȟöʋŔɭʋࡸòʋȶɢ

8190ࠈ߿߿ࠀࡤࡤ

8191ࠈ߿߿ࠀࡤࡤ
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Prehľad
HANSABLUEBOX inštalačná jednotka

HANSABLUEBOX Podomietkový vaňový a sprchový termostat

HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSALIVING

Inštalačná jednotka |
Podomietková inštalácia,
DN15

Inštalačná jednotka |
Podomietková inštalácia,
DN20

80000000
€ 97,32

80010000
€ 140,31

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15

81149562 Chróm
€ 660,60

81143562 Chróm
€ 848,39

81149572 Chróm
€ 726,97

81143572 Chróm
€ 933,67

G1/2

• Vnútorný závit
• Uzatvárací ventil (y) G3/4

Otočný prepínač

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSAHOME

HANSAHOME

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

81149552 Chróm
€ 635,99

81143552 Chróm
€ 823,87

88629045 Chróm
€ 548,70

88623045 Chróm
€ 712,89

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Tlmiče

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Tlmiče

HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSAHOME

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

81139562 Chróm
€ 651,11

81139572 Chróm
€ 716,56

81139552 Chróm
€ 626,56

88619045 Chróm
€ 542,70
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

HANSABLUEBOX Centrálny termostat

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSAHOME

HANSA

HANSA

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

81129573 Chróm
€ 493,81

81129583 Chróm
€ 543,44

88669501 Chróm
€ 469,22

88609045 Chróm
€ 422,90

Podomietkový termostatický
set | Sada pre konečnú
montáž/Termostatická |
Podomietková inštalácia,
DN15

Podomietkový termostatický
set | Sada pre konečnú
montáž/Termostatická |
Podomietková inštalácia,
DN15

89940000
€ 977,31

89950000
€ 1.079,51

HANSABLUEBOX Pákové zmiešavacie batérie

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

81119593 Chróm
€ 380,69

81119563 Chróm
€ 372,86

81113593 Chróm
€ 490,75

81113563 Chróm
€ 490,75

81109593 Chróm
€ 320,31

81109563 Chróm
€ 320,31

HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

87609003 Chróm
€ 375,41

87729003 Chróm
€ 375,41

87603003 Chróm
€ 491,65

87723003 Chróm
€ 491,65

87629003 Chróm
€ 286,23

87739003 Chróm
€ 286,23

Otočný prepínač

Otočný prepínač

Vydanie 01/2021

Otočný prepínač

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_306-361_5-2_UPgross_SVT.indd 321

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSALIGNA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

83859513 Chróm
€ 353,49

83859503 Chróm
€ 353,49

83853513 Chróm
€ 467,17

83853503 Chróm
€ 467,17

83879513 Chróm
€ 256,37

83879503 Chróm
€ 256,37

N O VI N K A
HANSASTELA

N O VI N K A
HANSASTELA

N O VI N K A
HANSASTELA

N O VI N K A
HANSASTELA

N O VI N K A
HANSASTELA

N O VI N K A
HANSASTELA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

87849073 Chróm
€ 332,23

87849173 Chróm
€ 332,23

87843073 Chróm
€ 420,42

87843173 Chróm
€ 420,42

87859073 Chróm
€ 220,49

87859173 Chróm
€ 220,49

Otočný prepínač

Otočný prepínač
G1/2
|
Æ
01-04-2021

Otočný prepínač

Otočný prepínač
G1/2
|
Æ
01-04-2021

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
|
Æ
01-04-2021

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
|
Æ
01-04-2021

G1/2
|
Æ
01-04-2021

G1/2
|
Æ
01-04-2021

HANSARONDA

HANSARONDA

HANSARONDA

HANSARONDA

HANSARONDA

HANSARONDA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

83849583 Chróm
€ 321,07

83849573 Chróm
€ 321,07

83843583 Chróm
€ 402,88

83843573 Chróm
€ 402,88

83869583 Chróm
€ 214,44

83869573 Chróm
€ 214,44

Otočný prepínač

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
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Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

HANSAMIX

HANSAMIX

HANSAMIX

HANSAMEDICA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

81849083 Chróm
€ 227,79

81843083 Chróm
€ 302,14

81859083 Chróm
€ 157,50

81859046 Chróm
€ 176,37

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

| 31-12-2021
Æ

HANSATWIST

HANSATWIST

HANSATWIST

HANSATWIST

HANSATWIST

HANSATWIST

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

89849085 Chróm
€ 216,65

89849083 Chróm
€ 216,65

89843085 Chróm
€ 270,90

89843083 Chróm
€ 270,90

89859083 Chróm
€ 157,38

89859085 Chróm
€ 157,38

HANSAVANTIS

HANSAVANTIS
STYLE

HANSAVANTIS
STYLE

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

82603077 Chróm
€ 266,61

82619077 Chróm
€ 150,36

Otočný prepínač

Otočný prepínač

HANSAVANTIS
STYLE
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

82609077 Chróm
€ 216,40
Otočný prepínač

Vydanie 01/2021

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

82609073 Chróm
€ 216,40
Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

HANSAVANTIS
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

82619073 Chróm
€ 150,36

323
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAPINTO

HANSAPINTO

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

85269183 Chróm
€ 195,72

85283083 Chróm
€ 240,57

85279183 Chróm
€ 127,70

89909003 Chróm
€ 187,45

89903003 Chróm
€ 243,08

89919003 Chróm
€ 124,63

HANSAPOLO

HANSAPOLO

HANSAPOLO

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

80609093 Chróm
€ 195,30

80623093 Chróm
€ 256,58

80619093 Chróm
€ 132,45

Otočný prepínač

Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
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Otočný prepínač

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

HANSABLUEBOX Špeciálne produkty
Umývadlové podomietkové bezdotykové batérie (HANSABLUEBOX)

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

80802100 Chróm
€ 580,99

80802110 Chróm
€ 611,58

80802120 Chróm
€ 642,14

80812111 Chróm
€ 764,45

80812101 Chróm
€ 733,88

80812121 Chróm
€ 795,03

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia

81802100 Chróm
€ 625,69

81802110 Chróm
€ 645,06

81802120 Chróm
€ 691,53

81812101 Chróm
€ 774,09

81812111 Chróm
€ 806,33

81812121 Chróm
€ 838,56

• Pripojenie na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 170 mm

• Pripojenie na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 170 mm

• Pripojenie na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 245 mm

• Pripojenie na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 245 mm

• Pripojenie na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 310 mm

• Pripojenie na studenú alebo
vopred zmiešanú vodu
• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 310 mm

• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 245 mm

• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 170 mm

HANSA

HANSA

HANSA

HANSA

Smart príslušenstvo

Smart príslušenstvo

Smart príslušenstvo

58280100
€ 146,06

64490100
€ 88,23

64990100
€ 98,85

Smart príslušenstvo
dĺžka 1 m

59913412
€ 39,44

HANSA

dĺžka 1,5 m

Smart príslušenstvo

59910648
€ 42,73

58300100
€ 146,06

• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 170 mm

• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 245 mm

• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 310 mm

• Automatický oplach
(spláchnutie)
• Vyloženie: 310 mm

HANSA

HANSA

HANSA

Elektronické diely

Vypúšťací ventil pre
umývadlo

Vypúšťací ventil pre
umývadlo

59913988 Chróm
€ 36,05

07620100 Chróm
€ 25,14

59914579
€ 14,99

• Tlačný uzáver odpadu
G1 1/4

• Tlačný uzáver odpadu
G1 1/4

dĺžka 2 m

59913414
€ 47,41
dĺžka 2,5 m

59913415
€ 47,41
dĺžka 7 m

59913417
€ 85,00

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Celkový prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSACLINICA

HANSACLINICA

HANSACLINICA

HANSACLINICA

HANSACLINICA

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Termostatická |
Podomietková inštalácia

Sprchová batéria | Sada pre
konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia

59914169
€ 105,64

88629085 Chróm
€ 546,78

88619085 Chróm
€ 541,78

Otočný prepínač

Ovládač pre dezinfekciu

88609085 Chróm
€ 500,69

HANSAELECTRA Špeciálne podomietkové sprchové termostaty

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

HANSAELECTRA

Sprchová batéria | Sada pre
konečnú montáž/Bezdotyková | Podomietková inštalácia

Sprchová batéria | Sada pre
konečnú montáž/Bezdotyková | Podomietková inštalácia

Sprchová batéria | Sada pre
konečnú montáž/Tiptronic |
Podomietková inštalácia

Sprchová batéria | Sada pre
konečnú montáž/Tiptronic |
Podomietková inštalácia

80909001 Chróm
€ 840,88

81909001 Chróm
€ 886,93

• Automatický oplach
(spláchnutie)

• Automatický oplach
(spláchnutie)
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80919001 Chróm
€ 840,88

• Tlačidlo
• Automatický oplach
(spláchnutie)

81919001 Chróm
€ 886,93

• Tlačidlo
• Automatický oplach
(spláchnutie)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Podomietkové telesá

HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX

80000000
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15
ø124

57
75
78
108
110
122
125

G 1/2

164

7

164
G 1/2

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 75 - 105 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

7

31

57
75
78
108
110
122
125

135

31
75
105

10

135

• (G1/2)
• Tlaková zátka

5
5
5
5

HANSABLUEBOX

80010000
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN20
ø124

7
57
75
78
108
110
122
125

168
G 3/4

7

31
31
75

Vydanie 01/2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Pre kompletný výrobok si prosím objednaj-

te toto podomietkové teleso a vrchnú sadu
s funkčnou jednotkou

• Vnútorný závit | Uzatvárací ventil (y) | (G3/4)
• Tlaková zátka
10

5
5
5
5

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 140,31
EAN 4015474279476

Hĺbka inštalácie: 75 - 105 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

105

135
135

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
• Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objednajte: Montážna lišta, 44050000; Nadstavný segment, 15 mm, 59914182;
Adaptér, H/C reversed, 59914184; Preplachovacia zátka, 59914185

168
G 3/4

57
75
78
108
110
122
125

€ 97,32
EAN 4015474278042

• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
• Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 15 mm, 59914182; Adaptér, H/C reversed, 59914184;
Preplachovacia zátka, 59914185; Montážna lišta, 44050000

327
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX
Podomietkový vaňový a sprchový termostat
HANSALIVING

81149562

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 660,60
EAN 4015474279001

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143562

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 848,39
EAN 4015474278998

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSALIVING

81149572
64-94
40

154

14

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 726,97
EAN 4057304004711

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143572
64-94
40

154

14

• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 933,67
EAN 4057304004728

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
154

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

329
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat PODOMIETKOVÉ PRODUKTY
HANSALIVING

81149552

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 635,99
EAN 4015474279018

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81143552

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 97,32
€ 140,31

€ 823,87
EAN 4015474279025

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

330
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSAHOME

88629045

ø170

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

€ 548,70
EAN 4015474279131

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY HANSABLUEBOX Vaňový a sprchový termostat

• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88623045

80000000
80010000

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 712,89
EAN 4015474279148

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ABP: PA-IX 28854/IDD
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX
Podomietkový sprchový termostat
HANSALIVING

81139562

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 651,11
EAN 4015474278967

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

81139572
64-94
40

154

14

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné
nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 716,56
EAN 4057304004742

• Telo batérie z mosadze DZR

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre
ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky |
Funkčná jednotka pripevnená skrutkami |
BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice
+/- 3,5° | Krycia objímka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSALIVING

81139552

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 626,56
EAN 4015474278974

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAHOME

88619045

ø170

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

40

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka

€ 97,32
€ 140,31

€ 542,70
EAN 4015474278981

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

14

ø56

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia
objímka
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Centrálny termostat

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Centrálny termostat
HANSALIVING
150

81129573

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

14

€ 493,81
EAN 4015474279193

Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
150
64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Tlmiče
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSALIVING Príslušenstvo pre sprchy
HANSALIVING Pripojovacie koleno
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSALIVING
154

81129583

02250100
02288202
51570162
80000000
80010000

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

14

• Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka
pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

€ 129,56
€ 102,86
€ 175,18
€ 97,32
€ 140,31

€ 543,44
EAN 4057304004766

154

Prietok pri tlaku 3 bar: 29.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

64-94

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSALIVING Príslušenstvo pre sprchy
HANSALIVING Pripojovacie koleno
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

334
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• Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

02250100
02288183
51570183
80000000
80010000

€ 129,56
€ 83,50
€ 175,18
€ 97,32
€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSALIVING
170

HANSABLUEBOX Centrálny termostat
88669501

64-94
14

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 469,22
EAN 4015474287198

Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlmiče

HANSAHOME
170

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSALIVING Príslušenstvo pre sprchy
HANSALIVING Pripojovacie koleno
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

02250100
02288102
51570163
80000000
80010000

88609045
64-94

14

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 129,56
€ 102,86
€ 175,18
€ 97,32
€ 140,31

€ 422,90
EAN 4015474279209

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú
bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná
jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSAHOME Príslušenstvo pre sprchy
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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02250100
02288101
80000000
80010000

€ 129,56
€ 58,21
€ 97,32
€ 140,31
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Podomietkové produkty
HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX Podomietkové termostatické sety PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX
Podomietkové termostatické sety
HANSA

89940000

€ 977,31

Podomietkový termostatický set |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4057304008825

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Obsah balenia
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSAHOME Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Hlavová sprcha
HANSABASICJET Ručná sprcha
HANSA Pripojovacie koleno
HANSA Držiak sprchy
HANSA Sprchová hadica

HANSA

80000000
88629045
44260100
44630300
44250100
44450100
54120400

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

89950000

€ 97,32
€ 548,70
€ 422,93
€ 41,75
€ 52,54
€ 6,78
€ 38,90

€ 1.079,51

Podomietkový termostatický set |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4057304008832

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Obsah balenia
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSALIVING Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Hlavová sprcha
HANSABASICJET Ručná sprcha
HANSA Pripojovacie koleno
HANSA Držiak sprchy
HANSA Sprchová hadica
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80000000
81149562
44260240
44630300
44250100
44450100
54120400

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

€ 97,32
€ 660,60
€ 443,24
€ 41,75
€ 52,54
€ 6,78
€ 38,90

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Podomietkové produkty
HANSAVARIO

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAVARIO Prehľad

HANSAVARIO Prehľad
HANSAVARIO

HANSAVARIO

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSAMIX

Inštalačná jednotka | Podomietková/Termostatická |
Podomietková inštalácia,
DN20

Centrálny termostatbatéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN20

Centrálny termostatbatéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN20

Centrálny termostat | Sada
pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN20

08050290
€ 983,83

51129172 Chróm
€ 336,19

06659105 Chróm
€ 280,13

08609175 Chróm
€ 170,77

HANSAVARIO

HANSALOFT

HANSALIGNA

HANSARONDA

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia, DN15

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia, DN15

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia, DN15

57772103 Chróm
€ 380,96

06402103 Chróm
€ 377,82

03832273 Chróm
€ 338,85

• Uzatvárací ventil (y) G3/4

HANSAVARIO
Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

57860200
€ 163,58
G1/2

HANSADESIGNO
STYLE
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia (2 montážne
otvory), DN15

57860100
€ 140,68
G1/2

51092183 Chróm
€ 438,31

• Vyloženie: 193 mm

• Vyloženie: 185 mm

• Vyloženie: 182 mm

• Vyloženie: 194 mm

HANSAPUBLIC

HANSAPUBLIC

HANSAPUBLIC

HANSAPUBLIC

HANSA

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia (2 montážne
otvory)

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia (2 montážne
otvory)

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia (2 montážne
otvory)

Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia (2 montážne
otvory)

Upevňovacie súčasti

57932171 Chróm
€ 324,19

57942171 Chróm
€ 318,17

57952171 Chróm
€ 364,57

57962171 Chróm
€ 364,57

• Vyloženie: 225 mm

Vydanie 01/2021

• Vyloženie: 225 mm

• Vyloženie: 300 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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59913086
€ 35,46

• Vyloženie: 300 mm
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Podomietkové produkty
HANSAVARIO

HANSAVARIO Prehľad

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAVARIO pre voľne stojace vaňové batérie

N O VI N K A

HANSAVARIO
Inštalačná jednotka |
Podomietkové teleso pre
vaňové batérie |
Voľne stojace na podlahe
(1 montážny otvor), DN 15

53280100
€ 538,81

G1/2

HANSADESIGNO
STYLE
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15

53272083 Chróm
€ 2.490,55

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd
• Vyloženie: 209 mm

338
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HANSALOFT

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor)

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15

57762073 Chróm
€ 2.195,81

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
• Vyloženie: 197 mm

06462083 Chróm
€ 2.094,31

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 200 mm

57252073 Chróm
€ 2.234,42

Ťažný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
• Vyloženie: 209mm
|
Æ
01-04-2021

03422073 Chróm
€ 2.138,29

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Vyloženie: 200 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Podomietkové produkty
HANSAVARIO

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAVARIO Prehľad

HANSAVARIO Podomietkové telesá
Vaňa/Sprcha HANSAVARIO 3.5

HANSAVARIO

HANSATWIST

HANSATWIST

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPICO

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

49769003 Chróm
€ 69,63

49769005 Chróm
€ 69,63

49979003 Chróm
€ 63,73

50609193 Chróm
€ 61,30

46169103 Chróm
€ 61,30

50000900
€ 98,08
G1/2

Tlačný prepínač

Tlačný prepínač

Tlačný prepínač

Tlačný prepínač

Tlačný prepínač

Vaňa/Sprcha HANSAVARIO 4.0

Sprcha HANSAVARIO 3.5

HANSAVARIO

HANSAPINTO

HANSAVARIO

HANSATWIST

HANSATWIST

HANSATWIST

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

G1/2

49779003 Chróm
€ 52,57

49759003 Chróm
€ 60,29

49779005 Chróm
€ 52,57

50010900
€ 107,28

50500100
€ 104,65

45169183 Chróm
€ 63,73

G1/2

Tlačný prepínač

HANSATWIST

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPOLO

HANSAPICO

HANSAPICO

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

49759005 Chróm
€ 60,29

49999003 Chróm
€ 46,99

49989003 Chróm
€ 54,57

50629993 Chróm
€ 44,40

50619193 Chróm
€ 52,06

50709903 Chróm
€ 44,70

46179103 Chróm
€ 52,06

Sprcha HANSAVARIO 4.0

HANSAVARIO

HANSAPINTO

HANSAPINTO

Inštalačná jednotka | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN15

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia

50669983 Chróm
€ 43,81

45179183 Chróm
€ 54,62

50510100
€ 92,45
G1/2

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
HANSAVARIO

HANSAVARIO Podomietkové telesá

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAVARIO inštalačné jednotky
HANSAVARIO

08050290

€ 983,83

Inštalačná jednotka |
Podomietková/Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN20

EAN 4015474065772

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 74 - 109 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 64.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Uzatvárací ventil (y) | (G3/4)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Funkčná jednotka | Tesniace puzdro pre suchú
inštaláciu | Montážna krabica a krycia objímka

ABP: P-IX 7250/II

HANSAVARIO

57860100

€ 140,68

Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474179264

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: min. 47 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• (G1/2)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Izolačné balenie z polystyrenu
• Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086
DVGW: DW-6512CS0518 | ACS: 16 ACC LY 699

HANSAVARIO

53280100
198

€ 538,81

Inštalačná jednotka |
Podomietkové teleso pre vaňové
batérie| Voľne stojace na podlahe

EAN 4015474186552

(1 montážny otvor), DN 15
G 1/2

Hĺbka inštalácie: 82 - 160 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

30

min 82

160

• Telo batérie z mosadze DZR

120

120

150

150

340
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• (G1/2)
• Preplachovacia zátka

• Tlaková zátka
• Montážna krabica a krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSASTELA Vaňová a sprchová batéria

57252073

€ 2.234,42

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSAVARIO

HANSAVARIO Podomietkové telesá
50000900
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 98,08
EAN 4057304011726

Podomietkové produkty
HANSAVARIO

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 30 - 65 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

min
max

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAVARIO

• (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

50010900
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 107,28
EAN 4057304011719

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 34 - 69 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 17.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAVARIO

• (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

50500100

44 min.
14 min.
G1/2

Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 104,65
EAN 4015474117990

• Telo batérie z mosadze DZR

35

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

33

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAVARIO
44
14
G1/2

• (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

50510100
Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 92,45
EAN 4057304003929

Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

32

36

• Telo batérie z mosadze DZR

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• (G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
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Podomietkové produkty
HANSAVARIO

HANSAVARIO Podomietkové termostaty

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSAVARIO podomietkové termostaty
HANSALIVING

51129172

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN20

€ 336,19
EAN 4015474188655

Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 7250/II

HANSALIVING

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Štvorcová rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená
skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

08050290

06659105

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN20

€ 983,83

€ 280,13
EAN 4015474249721

Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 7250/II

HANSAMIX

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

08050290

08609175

Chróm

Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN20

€ 983,83

€ 170,77
EAN 4015474077973

• Renovačná sada pre už nainštalované

podomietkové telesá HANSAVARIO
Priemer: 205 mm

ABP: P-IX 7250/II
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

08050290

€ 983,83

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Podomietkové ventily

Podomietkové ventily
Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil

HANSA

HANSA

HANSA

HANSA

HANSALIVING

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia

02879172 Chróm
€ 239,40

02879135 Chróm
€ 189,98

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

02289172 Chróm
€ 102,52

06289105 Chróm
€ 97,82

02288202 Chróm
€ 102,86

HANSALIVING

HANSALIVING

HANSAHOME

HANSAPRISMA

HANSA

HANSA

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

Príslušenstvo pre sprchy |
Podomietková inštalácia

Príslušenstvo pre sprchy |
Podomietková inštalácia

02288183 Chróm
€ 83,50

02288102 Chróm
€ 102,86

02288101 Chróm
€ 58,21

02289134 Chróm
€ 49,69

02289135 Chróm
€ 49,69

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia,
DN15

02950100
€ 193,56

Prepínač integrovaný do
ovládača prietoku
G1/2

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily

Vonkajší nezámrzný ventil

HANSA

HANSA

HANSA

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia,
DN15

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia,
DN15

Záhradný nezámrzný
ventil | Nástenná montáž
(1 montážny otvor), DN15

02200100
€ 60,68

69509101 Chróm
€ 128,02

02250100 Čierna
€ 129,56

G1/2

G1/2

HANSA

HANSA
Ostatné príslušenstvo | Podomietková | Podomietková
inštalácia, DN20

02260100 Čierna
€ 148,62

Ostatné príslušenstvo | Podomietková inštalácia, DN20

02210100
€ 80,09

G3/4

G3/4

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
HANSA

02879172

Chróm

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia

€ 239,40
EAN 4015474187269

• Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo

HANSA

02879135

Chróm

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo

HANSA

€ 319,62

02850100

€ 189,98
EAN 4015474676862

€ 319,62

02850100

02850100

€ 319,62

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN20

EAN 4015474676855

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 35,5 - 70,5 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 78 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G3/4)

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 70,5 - 105,5 mm, 59911653
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

HANSA

59911653

Chróm

Predlžovacia sada pre podomietkový
viaccestný prepínač; vhodný pre 0287
9132, 0287 9135; pre predĺženie
70,5-105,5 mm; pozostáva z: vreteno,
predlžovacia objímka

344
10517_HANSA_PL2021_SK_306-361_5-2_UPgross_SVT.indd 344

02879135
02879172

€ 189,98
€ 239,40

€ 83,08
EAN 4015474022294

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSA

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
02289172

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 102,52
EAN 4015474173118

Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

• Vhodné pre podomietkové ventily

s keramickým alebo vretenovým ovládacím
dielom-vrškom

HANSA

• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

06289105

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

€ 97,82
EAN 4015474250024

• Vhodné pre podomietkové ventily

s keramickým alebo vretenovým ovládacím
dielom-vrškom

HANSALIVING

• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

02288202

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

75
ø39

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

€ 102,86
EAN 4057304001109

• Vhodné pre podomietkové ventily

75

s keramickým alebo vretenovým ovládacím
dielom-vrškom

12
56

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56
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Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
HANSALIVING

02288183

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 83,50
EAN 4057304007125

• vhodné pre podomietkové ventily s kera-

mickým alebo vretenovým ventilom
Dodávka teplej vody: max. +90°C

HANSALIVING

• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Soft edge rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

02288102

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

ø75
ø39

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

€ 102,86
EAN 4057304001093

• Vhodné pre podomietkové ventily

s keramickým alebo vretenovým ovládacím
dielom-vrškom

8

• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

51

HANSAHOME

02288101

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

€ 58,21
EAN 4057304001086

ø39

ø75

• Vhodné pre podomietkové ventily

s keramickým alebo vretenovým ovládacím
dielom-vrškom

8
50-62
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• Rukoväť regulátora prietoku vody

• Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:51

HANSAPRISMA

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil
02289134

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Podomietková inštalácia

€ 49,69
EAN 4015474054905

Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

• Rukoväť regulátora prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

HANSA

02289135

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Podomietková inštalácia

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

€ 49,69
EAN 4015474610200

• Rukoväť regulátora prietoku vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo
HANSA Ostatné príslušenstvo

HANSA

02950100
Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 60,68
€ 80,09
€ 129,56
€ 148,62
€ 193,56

02200100
02210100
02250100
02260100
02950100

€ 193,56
EAN 4015474186477

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 54 - 79 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 40.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
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Podomietkové produkty
Ventily

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Podomietkové telesá
pre podomietkové ventily
HANSA

02250100

Čierna

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 129,56
EAN 4015474606562

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 80 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 30 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 80 mm, 59910424

HANSA

02260100

Čierna

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN20

€ 148,62
EAN 4015474606586

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 80 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 48 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G3/4)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 80 mm, 59910424

HANSA

59910424

€ 69,83

Predlžovacia sada 80 mm pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G
3/4) (15 mm; 18 mm a 22 mm); vhodná
pre podomietkové ventily č. 0225, 0226,
0235, 0236, 0237 a 0295
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EAN 4015474834736

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Podomietkové telesá pre podomietkové ventily

HANSA

02200100

€ 60,68

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474598287

Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 45 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 30 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2)

• Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 45-80 mm, 59905576;
Nadstavný segment, 80-115 mm, 59905577

HANSA

02210100

€ 80,09

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia, DN20

EAN 4015474598294

• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 10 - 45 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 48 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G3/4)

• Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 45-80 mm, 59905576;
Nadstavný segment, 80-115 mm, 59905577

HANSA

59905576

€ 37,46

Predlžovacia sada pre podomietkové
ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G
3/4) (15 mm a 22 mm); vhodná pre
podomietkové ventily č. 0220, 0221,
0230 a 0231; hĺbka inštalácie - závitové
pripojenie 45-80 mm; hĺbka inštalácie pájkované pripojenie 50-85 mm

HANSA

59905577

Chróm

Predlžovacia sada pre podomietkové
ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 3/4)
(15 mm, 18 mm a 22 mm); vhodná pre
podomietkové ventily č. 0220, 0221,
0230 a 0231; hĺbka inštalácie - závitové
pripojenie 80-115 mm; hĺbka inštalácie
- pájkované pripojenie 85-120 mm

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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EAN 4015474218895

€ 82,90
EAN 4015474218901
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Podomietkové produkty
Ventily

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Vonkajší nezámrzný ventil

Vonkajší nezámrzný ventil
HANSA

69509101

Chróm

Záhradný nezámrzný ventil |
Nástenná montáž (1 montážny otvor),
DN15

max 450

€ 128,02
EAN 4015474277434

• Vákuová poistka
• Ochrana pred zamrznutím
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +90°C

/4

ø 22

G3
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Okraj vane/obkladov 4.0

Batérie na okraj vane alebo obkladu
s kartušou 4.0
Inštalácia na podlahu 4.0.

Inštalácia na stenu 4.0.

4-otvorová

3-otvorová

HANSAFILL

HANSACOMPACT

HANSACOMPACT

HANSAFILL

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková | Montáž
do obkladu (4 montážne
otvory), DN20

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková | Montáž
do obkladu (3 montážne
otvory), DN20

Výtokové rameno

53020300
€ 1.761,36

53010300
€ 1.645,07

Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie
hadičky G3/4

05199000 Chróm
€ 80,25

4-otvorová

3-otvorová

HANSAFILL

HANSACOMPACT

HANSACOMPACT

Napúšťacia a vypúšťacia
súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková | Montáž
do obkladu (4 montážne
otvory), DN20

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková | Montáž
do obkladu (3 montážne
otvory), DN20

53080300
€ 981,60

53070300
€ 953,28

05160100 Chróm
€ 265,07

• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie
hadičky G3/4

Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie
hadičky G3/4

Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie
hadičky G3/4

Inštalácia na vaňu 4.0.
HANSAFILL

4-otvorová

3-otvorová

HANSAFILL

HANSAFILL

HANSAFILL

HANSA

HANSA

HANSAFILL

HANSAFILL

Výtokové rameno

Napúšťacia a vypúšťacia
súprava | Podomietková |
Montáž na okraj vane

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková | Montáž na
okraj vane (4 montážne
otvory), DN20

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková | Montáž na
okraj vane (3 montážne
otvory), DN20

Výtokové rameno

05199000 Chróm
€ 80,25

Napúšťacia a vypúšťacia
súprava | Podomietková |
Montáž na okraj vane

53040300
€ 818,26

53030300
€ 789,96

05199000 Chróm
€ 80,25

05160100 Chróm
€ 265,07
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie
hadičky G3/4

05160100 Chróm
€ 265,07
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie
hadičky G3/4

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

N O VI N K A

HANSASTILO

HANSASTILO

HANSASTILO

HANSAACTIVEJET

HANSA

HANSA

Ručná sprcha | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (1 montážny otvor),
DN15

Ručná sprcha | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (1 montážny otvor)

Ručná sprcha | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (1 montážny otvor)

Vstavané teleso
ROLLBOX | Montáž na okraj
vane (1 montážny otvor)

Vstavané teleso
ROLLBOX | Montáž do obkladu (1 montážny otvor)

57281000 Chróm
€ 214,60

53549470 Chróm
€ 236,36

Ručná sprcha | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (1 montážny otvor),
DN 15

53060200
€ 352,20

53060300
€ 422,52

53549420 Chróm
€ 245,32

Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
|
Æ
01-04-2021

Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

53249440 Chróm
€ 174,20

Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
• Vyloženie: 189 mm

• Flexibilné pripojovacie
hadičky

• Flexibilné pripojovacie
hadičky

HANSABASICJET

HANSA

Ručná sprcha | Montáž na
okraj vane (1 montážny
otvor)

Držiak sprchy s hadicou |
Montáž na okraj vane

04099140 Chróm
€ 85,29

04280100 Chróm
€ 144,48

Eco regulácia prietoku vody
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd, Relaxačný
mäkký prúd, Sensitívny prúd

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Okraj vane/obkladov 4.0
4.0 Sady pre konečnú montáž na okraj vane

HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (4 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (4 montážne otvory)

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

Vaňová a sprchová
batéria | Sada pre konečnú
montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

57752483 Chróm
€ 888,95

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 185 mm

57752473 Chróm
€ 929,36

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 185 mm

57799483 Chróm
€ 558,28

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

57799473 Chróm
€ 558,28

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž
na okraj vane / Montáž
do obkladu (4 montážne
otvory), DN15

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž
na okraj vane / Montáž
do obkladu (4 montážne
otvory), DN15

53122083 Chróm
€ 885,82

53122063 Chróm
€ 885,82

Otočný prepínač, Prepínač
integrovaný do ovládača
prietoku
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd
• Vyloženie: 189 mm

Otočný prepínač, Prepínač
integrovaný do ovládača
prietoku
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd
• Vyloženie: 190 mm

N O VI N K A

HANSADESIGNO
STYLE

HANSADESIGNO
STYLE

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

53259083 Chróm
€ 507,39

53259063 Chróm
€ 507,39

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd

N O VI N K A

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSALIGNA

HANSASTELA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (4 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (4 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu

06442493 Chróm
€ 869,03

06442473 Chróm
€ 858,49

06439493 Chróm
€ 499,58

06439473 Chróm
€ 473,06

57302473 Chróm
€ 823,21

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 180 mm

N O VI N K A

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 180 mm

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám
(ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
|
Æ
01-04-2021

N O VI N K A

HANSASTELA

HANSASTELA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSARONDA

HANSARONDA

HANSARONDA

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (4 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (4 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Montáž na
okraj vane / Montáž do
obkladu (3 montážne otvory)

57302173 Chróm
€ 823,21

57319473 Chróm
€ 490,98

57319173 Chróm
€ 490,98

03402483 Chróm
€ 845,35

03402473 Chróm
€ 883,81

03419483 Chróm
€ 489,43

03419473 Chróm
€ 511,70

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
|
Æ
01-04-2021

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
|
Æ
01-04-2021

Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
G1/2
|
Æ
01-04-2021
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Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 238 mm

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 238 mm

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:52

Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY Okraj vane/obkladov 4.0 / Inštalácia na podlahu

Inštalácia na podlahu 4.0
HANSACOMPACT

53020300

°

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž do obkladu (4 montážne otvory),
DN20

€ 1.761,36
EAN 4057304007163

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Hĺbka inštalácie: 495 - 650 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626;
Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

HANSACOMPACT

53010300

°

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž do obkladu (3 montážne otvory),
DN20

€ 1.645,07
EAN 4057304007194

• sada pre montáž do obkladu
Hĺbka inštalácie: 495 - 650 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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05199000

€ 80,25
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

Okraj vane/obkladov 4.0 / Inštalácia na stenu

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Inštalácia na stenu 4.0
HANSACOMPACT

53080300

°

€ 981,60

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž do obkladu (4 montážne otvory),
DN20

EAN 4057304007187

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626;
Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

HANSACOMPACT

53070300

°

€ 953,28

Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž do obkladu (3 montážne otvory),
DN20

EAN 4057304007217

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno
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05199000

€ 80,25

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Okraj vane/obkladov 4.0 / Inštalácia na vaňu

Inštalácia na vaňu 4.0
HANSA

53040300
Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž na okraj vane (4 montážne
otvory), DN20

€ 818,26
EAN 4057304007170

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ø

ø
ø

ø

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626;
Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

HANSA

53030300
Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž na okraj vane (3 montážne
otvory), DN20

€ 789,96
EAN 4057304007200

Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

ø
ø

ø

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno

Vydanie 01/2021
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05199000

€ 80,25
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Prítoková a odtoková súprava

HANSAFILL
napúšťacia a vypúšťacia vaňová súprava
HANSAFILL

05199000

Chróm

Výtokové rameno

€ 80,25
EAN 4015474043091

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Rám ružice | Guľatá rozeta
• Pevné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru
prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Napúšťacia a vypúšťacia súprava
HANSAFILL Napúšťacia a vypúšťacia súprava

HANSAFILL

05160100

05160100
05170100

Chróm

Napúšťacia a vypúšťacia súprava |
Podomietková |
Montáž na okraj vane

€ 265,07
€ 297,23

€ 265,07
EAN 4015474043060

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4)

• Typ regulátora lúča: Aerátor s kĺbovým čapom a
možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Flexibilná hadička, L=800, 05180100
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno

HANSAFILL

05170100

05199000

Chróm

Napúšťacia a vypúšťacia súprava |
Podomietková |
Montáž na okraj vane

€ 80,25

€ 297,23
EAN 4015474043077

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4)

• Typ regulátora lúča: Aerátor s kĺbovým čapom a
možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Flexibilná hadička, L=800, 05180100
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAFILL Výtokové rameno
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05199000

€ 80,25
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HANSAFILL

Prítoková a odtoková súprava
05180100

Chróm

Pripojovacia hadica |
800 mm

€ 24,02
EAN 4015474043084

Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Dodávka teplej vody: max. +80°C

• (G3/4 x G3/4)

HANSA

44810000

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 100,76
EAN 4015474259034

• Rám ružice | Štvorcová rozeta
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Prerušovač potrubia

HANSA

44820000

44800000

Chróm

Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 92,76

€ 100,76
EAN 4015474259041

Priemer: Ø 100 mm

• Rám ružice | Guľatá rozeta
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Prerušovač potrubia

HANSA

44800000

44800000

Chróm

Prerušovač potrubia |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15

€ 92,76

€ 92,76
EAN 4015474259027

Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm

• (G1/2 + G3/4)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací
systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Vypúšťacie ventily pre umývadlo
HANSA

59913988

4 - 65

ø 63

Chróm

€ 36,05

Tlačný uzáver odpadu
Uzatvárateľná odpadová súprava pre
G 1 1/4
Pre štandardné umývadlo
Tlačítkové ovládanie (Push/Push)
Bez tiahla

EAN 4015474270893

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

G 1 1/4

HANSA

07620100

Chróm

€ 25,14

Tlačný uzáver odpadu

EAN 4057304013263

• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)

12.5

35

min. 30
max. 47

ø 66.5

G1 1/4
ø 63
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
HANSASTILO

53549420

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN15

€ 245,32
EAN 4057304014666

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

HANSASTILO

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX

53060200
53060300

57281000

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor)

€ 214,60
EAN 4057304015403
Dostupné od: 01-04-2021

– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

HANSASTILO

NOVINKA

• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX

53060200
53060300

53549470

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor)

€ 352,20
€ 422,52

€ 352,20
€ 422,52

€ 236,36
EAN 4057304014659

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX

53060200
53060300

€ 352,20
€ 422,52
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Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
HANSAACTIVEJET

53249440

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN 15

€ 174,20
EAN 4057304014673

• Otočné vedenie hadice
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

• (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX

HANSA

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 189 mm

53060200
53060300

53060200

€ 352,20
€ 422,52

€ 352,20

Vstavané teleso ROLLBOX |
Montáž na okraj vane (1 montážny
otvor)

EAN 4015474047655

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

• Flexibilné pripojovacie hadičky

HANSA

• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

53060300

€ 422,52

Vstavané teleso ROLLBOX |
Montáž do obkladu (1 montážny otvor)

EAN 4015474078499

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

• Flexibilné pripojovacie hadičky

360
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• ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSABASICJET

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
04099140

Chróm

Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane
(1 montážny otvor)

95

€ 85,29
EAN 4057304012884

Podomietkové produkty
Vaňa/Sprcha

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

230

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

157

72

• Filter, filtre na nečistoty
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Držiak sprchy

HANSA

04280100

04280100

Chróm

Držiak sprchy s hadicou |
Montáž na okraj vane

€ 144,48

€ 144,48
EAN 4015474674073

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Podomietkové telesá
Renovácia

Podomietkové renovačné riešenie pre HANSAVAROX PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Podomietkové renovačné riešenie pre
HANSAVAROX
HANSAVAROX Podomietkové termostaty
HANSAVAROX PRO

40569073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

150

€ 535,95
EAN 4057304003738

150

ø50

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14
67 - 92
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

HANSAVAROX PRO

40569083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

ø170

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami

€ 535,95
EAN 4057304003745

ø50

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

67 - 92

HANSAVAROX PRO

40579073

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

30

€ 705,07
EAN 4057304003752

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø40

150

150

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami

14
73 - 98
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
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•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:53

HANSAVAROX PRO
ø170

40579083

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

30

€ 705,07

Podomietkové telesá
Renovácia

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY Podomietkové renovačné riešenie pre HANSAVAROX
EAN 4057304003769

ø40

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

73 - 98

HANSAVAROX PRO
150

40589073

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

30

•
•
•
•

€ 716,55
EAN 4057304003882

ø40

150

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

14
73 - 98
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSAVAROX PRO
ø170

40589083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

30

€ 716,55
EAN 4057304003899

ø40

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

14
73 - 98

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

Vydanie 01/2021
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Podomietkové telesá
Renovácia

HANSALOFT pre HANSAVAROX

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSALOFT funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX
HANSAVAROX

40509073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 433,33
EAN 4015474274631

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSAVAROX

40509083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 433,33
EAN 4015474274648

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSALOFT

59914017

Chróm

HANSALOFT ovládacia páka (kov)

€ 48,00
EAN 4015474272262

L=89 mm

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria

HANSA
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40509073
40509083

59914059

€ 433,33
€ 433,33

€ 31,20

HANSA vákuový prerušovač potrubia
typu HD podľa DIN EN 15096 (h>
250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre
pákové armatúry HANSAVAROX Pro; s
keramickým prepínačom, vhodné pre
funkčnú jednotku 4050/4051/4052

EAN 4015474274693

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Spätný ventil (-y)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Podomietkové telesá
Renovácia

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSADESIGNO pre HANSAVAROX

HANSADESIGNO funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX
HANSAVAROX PRO

40549173

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

150

€ 315,26
EAN 4057304003691

ø46

150

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14
45 - 70

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSAVAROX PRO

40549183

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

ø170

€ 315,26
EAN 4057304003707

ø46

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14
45 - 70

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSADESIGNO

59913332

Chróm

HANSADESIGNO kryt páky bez ovládacej
tyčinky

€ 47,41
EAN 4015474200708

• Pin - tyčinková páka
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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40549173
40549183

€ 315,26
€ 315,26
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Podomietkové telesá
Renovácia

HANSADESIGNO pre HANSAVAROX
HANSADESIGNO

HANSA

366
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PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

59913335

€ 17,83

HANSADESIGNO PIN páka (bez krytu)
50 mm

EAN 4015474200739

• Pin - tyčinková páka

• (M5 IG)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

40549173
40549183

59914059

€ 315,26
€ 315,26

€ 31,20

HANSA vákuový prerušovač potrubia
typu HD podľa DIN EN 15096 (h>
250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre
pákové armatúry HANSAVAROX Pro;
s keramickým prepínačom, vhodné pre
funkčnú jednotku 4050/4051/4052

EAN 4015474274693

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Spätný ventil (-y)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Podomietkové telesá
Renovácia

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

Funkčná jednotka HANSAVAROX

Funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX
HANSAVAROX PRO

40529073

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 252,78
EAN 4015474274686

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSAVAROX PRO

40529083

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 219,92
EAN 4015474274679

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSAVAROX PRO

40559173

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

150

€ 160,51
EAN 4057304003714

ø49

150

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14
40 - 65

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky
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Podomietkové telesá
Renovácia

Funkčná jednotka HANSAVAROX
HANSAVAROX PRO

40559183

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY
Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

ø170

€ 160,51
EAN 4057304003721

ø49

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

14
40 - 65

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSALIGNA

59913650

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Guľatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená
skrutkami
• Bez ovládacej páky

Chróm

HANSALIGNA ovládacia páka (kov)

€ 65,62
EAN 4015474251915

L=88 mm

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSASTELA

59913271

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

HANSASTELA krytka páky
(pre kompletnú páku je potrebné objednať položku 59913272)

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 39,44
EAN 4015474178687

• Pin - tyčinková páka
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSASTELA

59913272

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

HANSASTELA Pin - tyčinková ovládacia
páka (45 mm)
(pre kompletnú páku je potrebné
objednať položku 59913271)

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 17,83
EAN 4015474178694

• Pin - tyčinková páka
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
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40529073
40529083
40559173
40559183

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:53

HANSARONDA

Funkčná jednotka HANSAVAROX
59913761

Chróm

HANSARONDA ovládacia páka (kov),
od 06/2011

€ 54,25

Podomietkové telesá
Renovácia

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

EAN 4015474255692

L=92 mm

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSAMIX

01883583

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

Páky a rukoväte |
L=82 mm

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 28,15
EAN 4057304000997

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSAFORM

59913828

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

HANSAFORM ovládacia páka (kov)

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 28,70
EAN 4015474257856
Dostupné do: 31-12-2026

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSADISC

59913831

Chróm

HANSADISC ovládacia páka (kov),
od 2011

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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40529073
40529083
40559173
40559183

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 28,70
EAN 4015474257894
Dostupné do: 31-12-2026

40529073
40529083
40559173
40559183

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

369
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Podomietkové telesá
Renovácia

Funkčná jednotka HANSAVAROX
HANSATWIST

59913910

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY
Chróm

HANSATWIST ovládacia páka (kov)
L=87 mm

€ 34,75
EAN 4015474260788

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSATWIST

59913911

Chróm

HANSATWIST otvorená ovládacia páka
(kov)
L=87 mm

€
€
€
€

40529073
40529083
40559173
40559183

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 38,30
EAN 4015474260795

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSAVANTIS

HANSAVANTIS

370
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59913840

€
€
€
€

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

€ 28,70

HANSAVANTIS ovládacia Pin páka (kov),
od 2011
L=78 mm

EAN 4015474257986

• Pin - tyčinková páka

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

40529073
40529083
40559173
40559183

59914629

252,78
219,92
160,51
160,51

Chróm

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 28,57

HANSAVANTIS ovládacia páka (kov)

EAN 4057304010231

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

40529073
40529083
40559173
40559183

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:53

HANSAPRIMO

Funkčná jednotka HANSAVAROX
59913827

Chróm

HANSAPRIMO ovládacia páka (kov)
L=81 mm

€ 23,35

Podomietkové telesá
Renovácia

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

EAN 4015474257849

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSAPINTO

59913586

Chróm

HANSAPINTO ovládacia páka (kov)
L=82 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSAPOLO

59914417

40529073
40529083
40559173
40559183

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 31,87
EAN 4015474215108
Dostupné do: 31-12-2027

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

HANSAPOLO ovládacia páka (kov)

€
€
€
€

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 20,59
EAN 4057304004940

• Páka so symbolom teplej a studenej vody
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

HANSAPALENO

59914712

40529073
40529083
40559173
40559183

Chróm

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51

€ 20,42
EAN 4057304012495

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

HANSAPICO

59913678

Chróm

HANSAPICO ovládacia páka (kov)
L=81 mm

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria
HANSAVAROX Sprchová batéria

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 32,24
EAN 4015474253681

40529073
40529083
40559173
40559183

€
€
€
€

252,78
219,92
160,51
160,51
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Podomietkové telesá
Renovácia

Funkčná jednotka HANSAVAROX
HANSA

372
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PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

59914059

€ 31,20

HANSA vákuový prerušovač potrubia
typu HD podľa DIN EN 15096
(h> 250 mm) pre dodatočnú inštaláciu
pre pákové armatúry HANSAVAROX Pro
s keramickým prepínačom, vhodné pre
funkčnú jednotku 4050/4051/4052

EAN 4015474274693

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

• Spätný ventil (-y)

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:53

Podomietkové telesá
Renovácia
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady

čʽơƎȶȟơȍˋ˖Ŗ˙ǫʋȶȇ˖ʽȶƎˊࡪ
sprchový program HANSA

SPRCHOVÝ SORTIMENT
òʡȇɭȶȟȥŖɢȶȍȶʽơɭơǿȥŖŔʽơɭơǿȥŖȶŹȍŔɽʍ
HANSAACTIVJET
DIGITAL

èʠƆȥƢɽɢɭƃǠˊ
a príslušenstvo

HANSAACTIVEJET
STYLE

HANSAACTIVJET

HANSAVIVA

1

1

1

1

HANSABASICJET
STYLE

HANSABASICJET

1

1

1

1

NOVINKA

2

ĪŔȩȶʽƢɽơʋˊ

1

1

2

1

2

1

2

1

2

òɢɭƃǠȶʽƢɽʡɢɭŔʽˊ

2

2

2

qȍŔʽȶʽƢɽɢɭƃǠˊ

òáè-q¶ĪGòĵòþG¡ĵऋèF¥¶Ī0¥Gò7ĵ
HANSAEMOTION
WELLFIT

HANSAEMOTION

3

HANSATEMPRA
STYLE

HANSAVIVA

HANSABASICJET
STYLE

HANSABASICJET

3

s termostatom

2

2

bez termostatu

1 एɭȼ˖ȥơƎɭʠǠˊɢɭʡƎʠ

2 एɭȼ˖ȥơʽơȒȇȶɽʋǫࡸƎȎ˙ȇˊࡸʽŔɭǫŔȥʋˊ
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3 एɭȼ˖ȥơɢȶʽɭƃǠˊ
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady

HANSARAIN

HANSASTILO
HANSALIVING

Sprchové systémy
Renovačné sady

NOVINKA HANSAACTIVEJET DIGITAL
 Spätná väzba o spotrebe vody a energie v reálnom
ƄŔɷƟ
 LED displej pre zobrazenie stavu
 Podpora aplikácie pre optimalizáciu chovania pri
sprchovaní
 ÚȲʄƟȢƂǨŕȊȢƟʚɷɝȲɧ˃ʶǨŔƂȢƟˑࠄࠂɝƟɧƂƟȢʄɝɧǨɷɝȲʄɧƟŸƟ
vody a energie
 Bezbatériová prevádzka

HANSA

2

PUBLIC
HANSAPRISMA

HANSAFIT

2

HANSAUNITA

2

Vydanie 01/2021
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HANSAMICRA
STYLE
2

HANSAMICRA

HANSAELECTRA

2
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy
Renovačné sady

Sprchové systémy a renovačné sady

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSAEMOTION Wellfit sprchové systémy
HANSAEMOTION WELLFIT

5865017284

Chróm/Sivá

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.454,80
EAN 4057304007859

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
G 1/2

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Hlavová sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

HANSAEMOTION WELLFIT

5865017282

•
•
•
•
•

Svetelná indikácia funkcií
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
Vyloženie: 401 mm
Pracovné napätie: 6 V

Chróm/Biela

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.454,80
EAN 4057304007842

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
G 1/2

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky | (G1/2)

376
10517_HANSA_PL2021_SK_374-388_6-1_ShowerSYS_SVT.indd 376

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Hlavová sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

•
•
•
•
•

Svetelná indikácia funkcií
Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
Vyloženie: 401 mm
Pracovné napätie: 6 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:54

SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady

HANSAEMOTION Sprchové systémy
5865017184

Chróm/Sivá

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.102,14
EAN 4057304008436

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAEMOTION

• Bezpečnostné sklo
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

G 1/2

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Hlavová sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

•
•
•
•

HANSAEMOTION

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

5865017182

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Chróm/Biela

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.102,14
EAN 4057304007774

• Bezpečnostné sklo
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

G 1/2

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Hlavová sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_374-388_6-1_ShowerSYS_SVT.indd 377

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSAELECTRA Sprchové systémy
HANSAELECTRA
Sprchové systémy
Renovačné sady

64152200

Hliník/Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka |
Nástenná montáž, DN15

257
150

€ 1.318,58
EAN 4015474277205

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

G 3/4

1010

1250

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.7 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
10.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
– Hlavová sprcha

150

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Pripojenie | (G3/4)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 300 s
(60/180/300/600 s)
• Pracovné napätie: 6 V

HANSATEMPRA STYLE Sprchové systémy
HANSATEMPRA STYLE

58429103

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.386,64
EAN 4015474171336

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1600 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 450 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady

HANSAPRISMA Sprchové systémy
58099103

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 810,59
EAN 4015474259263

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAPRISMA

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSAPRISMA

58099113

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 940,49
EAN 4015474261402

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

379
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSAPRISMA

48080131

Chróm

Sprchové systémy
Renovačné sady

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 320,63
EAN 4015474259324

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
HANSAPRISMA Sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava

58080101
44150130

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče

•
•
•
•

HANSAPRISMA

48080121

1x
1x

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 254,68
€ 176,31

€ 313,07
EAN 4015474259317

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

380
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Obsah balenia
HANSAPRISMA Sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava

58080101
44160110

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče

•
•
•
•

1x
1x

€ 254,68
€ 153,85

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
48102131

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 374,63
EAN 4015474259355

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAPRISMA

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Obsah balenia
HANSAPRISMA Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava

58102101
44150130

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

1x
1x

€ 320,55
€ 176,31

HANSAFIT sprchové systémy / renovačné sady
HANSAFIT

65162101
197

140
85

257

175

±10

530
G 1/2

82
G 1/2

85
127

150±15
~850

285

€ 853,44
EAN 4015474277229

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• Prívalový prúd vody, zabezpečené proti

max 1612

200

400

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15 |
1612 mm

spätnému toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (2000 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

ABP: PA-IX 28787/IOOO
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Upevňovacia súprava

•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 485 mm
Pevné výtokové rameno

381
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSAFIT
85 / 95
400

145
85

257

Sprchové systémy
Renovačné sady

65159101
197

1200
G 1/2

85

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (2000 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Klasický prúd | Dážď | Sensitívny prúd

69

G 1/2

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

38

123
~1100

150±3

€ 758,50
EAN 4015474277212

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

200

175

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15 |
1200 mm

285

ABP: PA-IX 28786/IOO
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

•
•
•
•

Upevňovacia súprava
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 485 mm

HANSAUNITA Sprchové systémy
HANSAUNITA

58149103

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

481

121

55°
ø202

€ 600,41
EAN 4015474253353

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
1110

830

150
296

81

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

382
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Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 481 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
581491130067

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 650,12
EAN 4015474268357

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAUNITA

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

HANSAUNITA

48372131

00

915±5

ø1

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 481 mm

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

ø 21

•
•
•
•
•

€ 415,80
EAN 4015474277663

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G 1/2

282
150±15

200

32

ø 110
G 1/2

125
183

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
HANSAUNITA Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Excentrické etážky

58372101
44150130
•
•
•
•

1x
1x

€ 284,19
€ 176,31

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

383
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSAUNITA

48130131

Chróm

Sprchové systémy
Renovačné sady

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 251,67
EAN 4015474257511

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

Obsah balenia
HANSAUNITA Sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava

58130101
44150130

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Tlmiče

•
•
•
•

HANSAUNITA

48130121

00

295
150±15

G 1/2

625±5

ø1

100

32

58

€ 256,42
EAN 4015474257504

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

ø 110
G 1/2

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

Obsah balenia
HANSAUNITA Sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava

58130101
44160110

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Tlmiče

•
•
•
•

HANSA

59913824
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1x
1x

€ 189,29
€ 153,85

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sada ružice a excentrického pripojenia

384

€ 189,29
€ 176,31

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

ø 21

1x
1x

€ 37,13
EAN 4015474258105

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady

HANSAVIVA Sprchové systémy
44180200

Chróm

Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN15
Na pripojenie ku všetkym nástenným
a podomietkovým batériam

€ 543,43
EAN 4015474239012

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAVIVA

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd
• Pripojovacia hadica | (G 1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Spätný ventil (-y)

HANSAVIVA

44190200

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 455 mm

Chróm

Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN15
Na priame pripojenie k nástennému
prípojnému oblúku

€ 567,81
EAN 4015474239029

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd
• Pripojovacie diely priame | Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 455 mm
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSAMICRA Sprchové systémy
HANSAMICRA STYLE

44350230

Chróm

Sprchové systémy
Renovačné sady

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

€ 533,47
EAN 4057304015960
Dostupné od: 01-05-2021

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSAMICRA

• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska
(y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

44350130

•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 445 - 470 mm

Chróm

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

€ 482,07
EAN 4057304012877

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

386
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• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska
(y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 445 - 470 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
44350100

Chróm

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

€ 452,50
EAN 4057304010958

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAMICRA

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Dážď

ABP: P-IX 29854/IS | ACS: 20 ACC LY 145
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSAMICRA

ø 95

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 427 - 452 mm

Chróm

€ 234,01
EAN 4057304003493

110

77

Obsah balenia
HANSAMICRA Sprchová batéria
HANSABASICJET Sprchová súprava
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

Vydanie 01/2021

•
•
•
•

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

960
max 920
G1/2

35

G1/2

48150171

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

ø 18

290
150±15

• Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska
(y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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58150171
44670133

1x
1x

€ 182,63
€ 88,10

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

Sprchové systémy a renovačné sady
HANSABASICJET Sprchové systémy
HANSABASICJET STYLE

44380300

Chróm

Sprchové systémy
Renovačné sady

Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN 15
Na pripojenie ku všetkym nástenným
a podomietkovým batériam

€ 327,11
EAN 4057304015953

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
Otočný prepínač
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
• Pripojovacia hadica | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

HANSABASICJET

44380200

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 407 mm

Chróm

Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN 15
Na pripojenie ku všetkym nástenným
a podomietkovým batériam

€ 292,88
EAN 4057304010996

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

HANSABASICJET

44390200

• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 407 mm

Chróm

Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN 15
Na priame pripojenie k nástennému
prípojnému oblúku

€ 292,88
EAN 4057304010989

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
Otočný prepínač
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Hlavová sprcha
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
• Pripojovacie diely priame | Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

388
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• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 407 mm

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Ručné sprchy

Ručné sprchy
HANSAACTIVEJET DIGITAL

84310180

Chróm/Svetlo sivá

Ručná sprcha |
Self-powered/Bluetooth®

€ 209,68
EAN 4057304015618
Dostupné od: 01-04-2021

• Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody

a energie v reálnom čase

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Sprchovací program
Ručné sprchy

HANSAACTIVEJET DIGITAL

• Svetelná indikácia funkcií

389
22.04.2021 17:56

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Ručné sprchy
HANSAACTIVEJET Ručné sprchy
HANSAACTIVEJET

84330100

Chróm/Svetlo sivá

Ručná sprcha
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

Sprchovací program
Ručné sprchy

ø

€ 82,21
EAN 4057304005077

ABP: P-IX 29509/IA | ACS: 18 ACC LY 759
• (G1/2)

HANSAACTIVEJET

84310100

Chróm/Svetlo sivá

Ručná sprcha

ø

€ 70,47
EAN 4057304005060

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

ABP: P-IX 7354/IA | ACS: 18 ACC LY 759
• (G1/2)

HANSAACTIVEJET STYLE

84330200

Chróm

Ručná sprcha

€ 93,93
EAN 4057304005091

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

ACS: 18 ACC LY 759
• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSAACTIVEJET STYLE

84310200

Ručné sprchy
Chróm

Ručná sprcha

€ 82,21
EAN 4057304005084

Sprchovací program
Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď

ABP: P-IX 7354/IA | ACS: 18 ACC LY 759
• (G1/2)

HANSASTILO Ručné sprchy
HANSASTILO

54390100

Chróm

Ručná sprcha

€ 117,40
EAN 4015474196377

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Priemer: 25 mm

ABP: P-IX 29668/IA
• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Filter, filtre na nečistoty
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Sprchovací program
Ručné sprchy

Ručné sprchy

392
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Ručné sprchy

Sprchovací program
Ručné sprchy

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Ručné sprchy
HANSABASICJET STYLE Ručné sprchy
HANSABASICJET STYLE

Chróm

Ručná sprcha

96

€ 42,40
EAN 4057304011016

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

187

Sprchovací program
Ručné sprchy

44620500

G 1/2

• (G1/2)

HANSABASICJET STYLE

44610500

Chróm

Ručná sprcha

96

€ 30,69
EAN 4057304011009

187

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

G 1/2

• (G1/2)

HANSABASICJET STYLE

44630500

Chróm

Ručná sprcha

96

€ 36,54
EAN 4057304011023

187

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

G 1/2

• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Ručné sprchy

HANSABASICJET Ručné sprchy
44630300

Chróm

Ručná sprcha

180

ø 95

€ 41,75
EAN 4057304002441

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

Sprchovací program
Ručné sprchy

HANSABASICJET

G 1/2
DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29122/IC |
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

HANSABASICJET

• (G1/2)

44610300

Chróm

Ručná sprcha

180

ø 95

€ 29,38
EAN 4057304002434

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

G 1/2
DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29123/IB |
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

HANSABASICJET

• (G1/2)

44610400

Chróm

Ručná sprcha

€ 36,81
EAN 4057304005350

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd
180

ø 95

G 1/2

• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Sady ručných spŕch

Sady ručných spŕch
Sprchovací program
Sady ručných spŕch

HANSAACTIVEJET Sprchové sady
HANSAACTIVEJET

ø

84380133

Chróm/Svetlo sivá

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 120,40
EAN 4057304005152

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• (G1/2)

HANSAACTIVEJET
ø

84380113

Chróm/Svetlo sivá

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 108,66
EAN 4057304005145

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

• (G1/2)

HANSAACTIVEJET STYLE

84380233

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 132,12
EAN 4057304005176

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSAACTIVEJET STYLE

84380213

Sady ručných spŕch
Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 120,40
EAN 4057304005169

Sprchovací program
Sady ručných spŕch

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď

• (G1/2)

HANSAMATRIX & Ostatné sprchové sady
HANSALIVING

44430100

60

75

G 1/2
100

Chróm

Ručná sprcha |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

45

€ 381,51
EAN 4015474203464

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Nástenné pripojovacie koleno
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

175
• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

HANSALIVING

44430170

44040100

Chróm

Ručná sprcha |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia

€ 87,67

€ 396,65
EAN 4057304009211

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Nástenné pripojovacie koleno
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd

ø

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 87,67
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Sady ručných spŕch
HANSA

01970200

Chróm

Ručná sprcha

€ 56,07
EAN 4015474256101

Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

Sprchovací program
Sady ručných spŕch

• (G1/2)

HANSAVIVA Sprchové sady
HANSAVIVA

44170210

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 72,70
EAN 4015474241527

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

• (G1/2)

HANSAVIVA

44170110
16 ± 3

39

€ 60,22
EAN 4015474238916

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1250 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd

• (G1/2)
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Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

70
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Sady ručných spŕch

HANSABASICJET STYLE Sprchové sady
44600133

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

G 1/2

€ 52,63
EAN 4057304011146

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd

Sprchovací program
Sady ručných spŕch

HANSABASICJET STYLE

• (G1/2)

HANSABASICJET STYLE

44600113

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 40,92
EAN 4057304011139

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

G 1/2

• (G1/2)

HANSABASICJET Sprchové sady
HANSABASICJET

44680133

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

ø 95

€ 49,47
EAN 4057304002533

23

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
G 1/2

• (G1/2)

Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Sady ručných spŕch
HANSABASICJET

Sprchovací program
Sady ručných spŕch

23

ø 95

44680113

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

€ 40,18
EAN 4057304002526

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

G 1/2

• (G1/2)

HANSABASICJET

44681113

Chróm

Ručná sprcha |
Nástenná montáž

ø 70

€ 36,30
EAN 4057304005640

23

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
6.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

G 1/2

• (G1/2)

400
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče

Nástenné tyče
HANSAACTIVEJET

84370130

Chróm/Svetlo sivá

ø

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
970 mm

ø

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

€ 205,52
EAN 4057304005114

Sprchovací program
Nástenné tyče

HANSAACTIVEJET Nástenné tyče

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
• (G1/2)

HANSAACTIVEJET

84370110

Chróm/Svetlo sivá

ø

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
970 mm

ø

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

€ 193,78
EAN 4057304005107

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
• (G1/2)

HANSAACTIVEJET STYLE

84370230

ø

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
970 mm

Chróm

€ 223,16
EAN 4057304005138

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd
• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče
HANSAACTIVEJET STYLE

84370210

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
970 mm

ø

€ 211,38
EAN 4057304005121

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Sprchovací program
Nástenné tyče

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
• (G1/2)

HANSAACTIVEJET

04790200

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
970 mm

€ 109,97
EAN 4057304009013

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Variabilné montážne body
Priemer: 22 mm

• Upevňovacia súprava
Pre kompletný výrobok objednajte: Mydlovnička, 04800100

HANSAACTIVEJET

04780200

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
720 mm

€ 104,49
EAN 4057304008672

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Variabilné montážne body
Priemer: 22 mm

• Upevňovacia súprava
Pre kompletný výrobok objednajte: Mydlovnička, 04800100

402
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče

HANSAMATRIX & Ostatné nástenné tyče
HANSALIVING

44420100

Chróm

Sprchová súprava |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia |
1100 mm

€ 519,28
EAN 4015474203365

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštalačná jednotka
HANSASTELA Vaňová a sprchová batéria

HANSA

44410100

Sprchovací program
Nástenné tyče

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Nástenné pripojovacie koleno
– Sprchová hadica (1600 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
Priemer: 18 mm

44040100
44579583

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž

€ 87,67
€ 446,95

€ 246,70
EAN 4015474190122

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
Priemer: 18 mm

HANSA

04550200

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
900 mm

€ 215,28
EAN 4015474143845

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
Priemer: 18 mm

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče
HANSA

04480100

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
915 mm

€ 169,00
EAN 4015474031470

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Sprchovací program
Nástenné tyče

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
Priemer: 18 mm

HANSAVIVA Nástenné tyče
HANSAVIVA

44150130

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
915 mm

€ 176,31
EAN 4015474238831

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Variabilné montážne body
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

• (G1/2)

HANSAVIVA

44150110

• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
915 mm

€ 168,05
EAN 4015474238800

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

• (G1/2)

404
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSAVIVA

44130100

Nástenné tyče
Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
915 mm

€ 140,03
EAN 4015474238787

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Sprchovací program
Nástenné tyče

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)

HANSAVIVA

44160110

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
625 mm

€ 153,85
EAN 4015474238848

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

• (G1/2)

HANSAVIVA

44140100

• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
625 mm

€ 125,83
EAN 4015474238794

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče
HANSAMEDIJET Nástenné tyče
HANSA

04480100

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
915 mm

€ 169,00
EAN 4015474031470

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Sprchovací program
Nástenné tyče

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
Priemer: 18 mm

HANSABASICJET STYLE Nástenné tyče
HANSABASICJET STYLE

44770111

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
720 mm

€ 74,61
EAN 4057304011078

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSABASICJET STYLE

44770131

Nástenné tyče
Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
720 mm

€ 83,12
EAN 4057304011085

Sprchovací program
Nástenné tyče

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
• (G1/2)

HANSABASICJET STYLE

44790131

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
920 mm

€ 87,51
EAN 4057304011115

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
• (G1/2)

HANSABASICJET STYLE

44790111

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
920 mm

€ 81,59
EAN 4057304011108

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd

• (G1/2)

Vydanie 01/2021
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče
HANSABASICJET

44700300

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
920 mm

ø 18

€ 65,59
EAN 4057304002557

Sprchovací program
Nástenné tyče

960
max 920

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
Priemer: 18 mm

HANSABASICJET

44710300

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
720 mm

ø 18

€ 59,40
EAN 4057304002540

760
max 720

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
Priemer: 18 mm

HANSABASICJET Nástenné tyče
HANSABASICJET

44780211

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
650 mm

ø 18

700
max 650

ø 70

€ 63,37
EAN 4057304002458

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1500 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
44780213

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
650 mm

ø 18

700
max 650

ø 95

€ 64,90
EAN 4057304002465

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

Sprchovací program
Nástenné tyče

HANSABASICJET

Nástenné tyče

• (G1/2)

HANSABASICJET

44670133

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
920 mm

ø 18

960
max 920

ø 95

€ 88,10
EAN 4057304002502

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
Priemer: 18 mm
• (G1/2)

HANSABASICJET

44670113

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
920 mm

ø 18

960
max 920

ø 95

€ 82,69
EAN 4057304002489

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Nástenné tyče
HANSABASICJET

44780133

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
720 mm

ø 18

Sprchovací program
Nástenné tyče

760
max 720

ø 95

€ 83,46
EAN 4057304002496

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
Priemer: 18 mm
• (G1/2)

HANSABASICJET

44780233

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
720 mm

ø 18

760
max 720

ø 95

€ 76,97
EAN 4057304002519

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
– Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
Priemer: 18 mm
• (G1/2)

HANSABASICJET

44780113

Chróm

Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
720 mm

ø 18

760
max 720

ø 95

€ 75,74
EAN 4057304002472

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Ručná sprcha
– Sprchová tyč
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
– Sprchová hadica (1750 mm)
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
– Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm
• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSABASICJET

44710300

Nástenné tyče
Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
720 mm

ø 18

€ 59,40
EAN 4057304002540

Sprchovací program
Nástenné tyče

760
max 720

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
Priemer: 18 mm

HANSABASICJET

44700300

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
920 mm

ø 18

€ 65,59
EAN 4057304002557

960
max 920

– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Mydelník
Priemer: 18 mm

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Hlavové/Ručné sprchy

Hlavové/Ručné sprchy
Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

HANSARAIN & HANSAJET Hlavové sprchy
HANSAJET

04180100

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 820,62
EAN 4015474061521

• Antivandal prevedenie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• (G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 400 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

04180300

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 820,58
EAN 4015474190153

• Antivandal prevedenie

400

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď

122

75 x 75
G 1/2

HANSARAIN

56°
ø 220

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 400 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSARAIN

04190100

Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
78 - 198 mm

€ 791,03
EAN 4015474061491

• Antivandal prevedenie
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

412
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSARAIN

04190300

Hlavové/Ručné sprchy
Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
78 - 198 mm

€ 791,06
EAN 4015474190160

• Antivandal prevedenie
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAJET

04860100

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 287,93
EAN 4015474061590

• rozsah otáčania 20°
Prietok pri tlaku 3 bar: 14.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
1-prúdová ručná sprcha:
– Klasický prúd
• Priame pripojenie | Vonkajší závit
• Vyloženie: 125 mm

• Typ regulátora lúča: Výkyvný aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAJET

04400100

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 413,57
EAN 4015474672482

Prietok pri tlaku 3 bar: 49.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
1-prúdová ručná sprcha:
– Kaskáda | Laminárny prúd

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2)

• Vyloženie: 125 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Hlavové/Ručné sprchy
HANSAJET

04390100

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN20

€ 698,99
EAN 4015474672864

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar: 70.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
1-prúdová ručná sprcha:
– Kaskáda | Laminárny prúd

• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4)

• Vyloženie: 165 mm

HANSAVIVA Hlavové sprchy
HANSAVIVA

44260100

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 422,93
EAN 4015474238862

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7255/IIA

• (G1/2)

• Vyloženie: 357 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

44260300

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7256/IIA

€ 470,46
EAN 4015474252844

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 300 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vyloženie: 357 mm
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSAVIVA

44270100

Hlavové/Ručné sprchy
Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
239 mm

€ 398,42
EAN 4015474238879

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7255/IIA

HANSAVIVA

44270300

Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
241 mm

€ 436,47
EAN 4015474252837

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 300 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7256/IIA

HANSAVIVA

44260240

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 443,24
EAN 4015474257429

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vyloženie: 357 mm
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
ABP: P-IX 7257/IIA

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Hlavové/Ručné sprchy
HANSAVIVA

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
44260340

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 486,42
EAN 4015474257436

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vyloženie: 357 mm
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
ABP: P-IX 7258/IIA

HANSAVIVA

44270240

Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
243 mm

€ 398,42
EAN 4015474257443

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
ABP: P-IX 7257/IIA

HANSAVIVA

44270340

Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15

€ 436,51
EAN 4015474257450

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
ABP: P-IX 7258/IIA

HANSAVIVA

04180240

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 493,99
EAN 4015474257467

• Antivandal prevedenie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
ABP: P-IX 7257/IIA

• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

• Vyloženie: 400 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
04180340

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

€ 581,78
EAN 4015474257474

• Antivandal prevedenie
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

56°
250 x 250

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• (G1/2)
• Štvorcová rozeta

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

400

122

75 x 75
G 1/2

HANSAVIVA

Hlavové/Ručné sprchy

• Vyloženie: 400 mm

ABP: P-IX 7258/IIA

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

04190240

Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
70 - 190 mm

€ 467,40
EAN 4015474257481

• Antivandal prevedenie
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
ABP: P-IX 7257/IIA

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

04190340

Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
70 - 190 mm

€ 517,74
EAN 4015474257498

• Antivandal prevedenie
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
ABP: P-IX 7258/IIA

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Hlavové/Ručné sprchy
HANSABASICJET/-STYLE Hlavové sprchy
HANSABASICJET

44360100

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15

€ 174,75
EAN 4057304013379

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Vyloženie: 348 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET STYLE

44360200

Chróm

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž

€ 195,18
EAN 4057304015939

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

• Vyloženie: 348 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET

44370100

Chróm

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

€ 164,99
EAN 4057304010972

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSABASICJET STYLE

44370200

Hlavové/Ručné sprchy
Chróm

Hlavová sprcha |
Montáž na strop

€ 184,28
EAN 4057304015946

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET

44740100

Chróm

Hlavová sprcha

€ 100,00
EAN 4057304015151

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vnútorný závit | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET STYLE

44740200

Chróm

Hlavová sprcha

€ 99,69
EAN 4057304015922

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Dážď
• Vnútorný závit | (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Hlavové/Ručné sprchy
HANSABASICJET Hlavové sprchy
HANSABASICJET

44640300

Chróm

Hlavová sprcha |
DN15

G 1/2

€ 57,70
EAN 4057304002564

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 95 mm
– Hlavová sprcha
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Vnútorný závit | (G1/2)

HANSABASICJET

44640310

Chróm

Hlavová sprcha |
DN15

G 1/2

€ 60,99
EAN 4057304010347

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 95 mm
– Hlavová sprcha
– Eco regulácia prietoku vody
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
– Intenzívny prúd
• Vnútorný závit | (G1/2)

HANSAJET

04110200

Chróm

Rameno pre sprchy |
Nástenná montáž

€ 21,29
EAN 4015474269354

Priemer: 21 mm

• (G1/2 x G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 200 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAJET

51990200
Rameno pre sprchy |
Nástenná montáž

Chróm

€ 31,60
EAN 4015474269347

G 1/2

Priemer: 21 mm

• Vyloženie: 165 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

G

1/

2

• (G1/2xG1/2)
• Guľatá rozeta
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSAJET

04110200

Hlavové/Ručné sprchy
Chróm

Rameno pre sprchy |
Nástenná montáž

€ 21,29
EAN 4015474269354

Priemer: 21 mm

• Vyloženie: 200 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAJET

51990200
Rameno pre sprchy |
Nástenná montáž

Chróm

€ 31,60
EAN 4015474269347

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

• (G1/2 x G1/2)
• Guľatá rozeta

G 1/2

Priemer: 21 mm

• Vyloženie: 165 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

G

1/

2

• (G1/2xG1/2)
• Guľatá rozeta

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Flexibilné hadice / Príslušenstvo

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

Flexibilné hadice / Príslušenstvo
Nástenné prípojné oblúky
HANSALIVING

51180180

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 73,35
EAN 4057304007965

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSALIVING

51180183

• Štvorcová rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 73,35
EAN 4057304007149

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSALIVING

51180193

• Soft edge rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 73,35
EAN 4057304007941

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSALIVING

51180163

• Soft edge rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 73,35
EAN 4057304007958

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

ø

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)
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• Guľatá rozeta
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSA

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

51180170

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 78,77
EAN 4015474173101

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSA

51180173

• Štvorcová rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 78,77

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

EAN 4015474250154

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

ø

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSA

52520100

• Guľatá rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 42,86
EAN 4015474069589

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSA

04460100

• Guľatá rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 85,80
EAN 4015474672406

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno
– Držiak sprchy

• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Spätný ventil (-y)
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Flexibilné hadice / Príslušenstvo
HANSA

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

04420100

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 63,50
EAN 4015474672321

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)

HANSA

04420200

• Spätný ventil (-y)

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 60,30
EAN 4015474141148

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSA

44250100

• Guľatá rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 52,54
EAN 4015474239050

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Spätný ventil (-y)

HANSA

44250000

• Guľatá rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 34,33
EAN 4015474239067

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
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• Guľatá rozeta
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSALIVING

51570162

Flexibilné hadice / Príslušenstvo
Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 175,18
EAN 4057304007989

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSALIVING

51570183

• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 175,18
EAN 4057304007156

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSALIVING

51570163

• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 175,18
EAN 4057304007972

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSA

51570172

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 170,32
EAN 4015474188907

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

Vydanie 01/2021
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• Spätný ventil (-y)
• Štvorcová rozeta
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Flexibilné hadice / Príslušenstvo
HANSA

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

51570173

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 170,36
EAN 4015474250321

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno

• (G1/2)
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Spätný ventil (-y)
• Guľatá rozeta

Držiaky spŕch/ostatné
HANSALIVING

44440200

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 107,67
EAN 4057304007934

– Držiak sprchy

• Upevňovacia súprava

HANSALIVING

44440183

• Štvorcová rozeta

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 107,67
EAN 4057304007132

– Držiak sprchy

• Upevňovacia súprava

HANSALIVING

44440193

• Soft edge rozeta

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 107,67
EAN 4057304007910

– Držiak sprchy

• Upevňovacia súprava

HANSALIVING

44440163
Držiak sprchy |
Nástenná montáž

• Soft edge rozeta

Chróm

€ 107,67
EAN 4057304007927

ø

– Držiak sprchy

• Upevňovacia súprava

426
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• Guľatá rozeta
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSA

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

44440173

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 113,31
EAN 4015474250314

– Držiak sprchy

ø

HANSA

44440100

• Guľatá rozeta

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 113,18
EAN 4015474190139

– Držiak sprchy

• Upevňovacia súprava

HANSA

04460100

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

• Upevňovacia súprava

• Štvorcová rozeta

Chróm

Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15

€ 85,80
EAN 4015474672406

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Nástenné pripojovacie koleno
– Držiak sprchy

• (G1/2)

HANSA

04430100

• Spätný ventil (-y)

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 19,31
EAN 4015474672239

– Držiak sprchy

HANSA

64390100

68

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

Chróm

€ 37,58
EAN 4015474277311

35

– Držiak sprchy

90
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_389-432_6-2_ShowerTYP_SVT.indd 427

427
22.04.2021 17:56

Flexibilné hadice / Príslušenstvo
HANSAVIVA

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

44240100

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 35,05
EAN 4015474239043

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

– Držiak sprchy

HANSA

44450100

47

Chróm

Držiak sprchy |
Nástenná montáž

€ 6,78
EAN 4057304002601

23

52

– Držiak sprchy

• Upevňovacia súprava

HANSAACTIVEJET Sprchové hadice & príslušenstvo
HANSA

54120400

Chróm

Sprchová hadica |
1250 mm

€ 38,90
EAN 4015474128149

– Sprchová hadica (1250 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

54120500

Chróm

Sprchová hadica |
1600 mm

€ 40,42
EAN 4015474128156

– Sprchová hadica (1600 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

54120300

Chróm

Sprchová hadica |
1750 mm

€ 37,53
EAN 4015474128163

– Sprchová hadica (1750 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

54120200

Chróm

Sprchová hadica |
2000 mm

€ 47,51
EAN 4015474128170

– Sprchová hadica (2000 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

428
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO
HANSAACTIVEJET

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

04800100

Transparentná

Mydelník

€ 11,55
EAN 4057304009020

HANSAVIVA Sprchové hadice & príslušenstvo
HANSAVIVA

44120400

Chróm

€ 25,38

Sprchová hadica |
1250 mm

EAN 4015474239005

– Sprchová hadica (1250 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

Náhrada: 59911863

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

– Mydelník

• (G1/2)

44120300

Chróm

Sprchová hadica |
1750 mm

€ 27,09
EAN 4015474238985

– Sprchová hadica (1750 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

44120200

Chróm

Sprchová hadica |
2000 mm

€ 30,97
EAN 4015474238947

– Sprchová hadica (2000 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

HANSAVIVA

44240100
Držiak sprchy |
Nástenná montáž

Chróm

€ 35,05
EAN 4015474239043

– Držiak sprchy

Vydanie 01/2021
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Flexibilné hadice / Príslušenstvo

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

HANSAJET Sprchové hadice & príslušenstvo/Ostatné
HANSAJET

04120400

Chróm

Sprchová hadica |
1250 mm

€ 29,30
EAN 4015474674240

– Sprchová hadica (1250 mm)

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

• (G1/2)

04120500

Chróm

Sprchová hadica |
1600 mm

€ 31,81
EAN 4015474674387

– Sprchová hadica (1600 mm)
• (G1/2)

04120200

Chróm

Sprchová hadica |
2000 mm

€ 46,91
EAN 4015474674936

– Sprchová hadica (2000 mm)
• (G1/2)

HANSA

04050100

Chróm

Ostatné príslušenstvo |
DN15

G 1/2

€ 95,19
EAN 4015474036888

• Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15.

41
G 1/2

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou.
Vhodné pre nástenné a podomietkové
batérie na úplné vypustenie sprchovej
hadice podľa smernice o nemocniciach
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• (G1/2)

HANSA

04050200

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

Chróm

Prepojovacie diely |
DN15

€ 72,04
EAN 4015474255234

• Násuvná spojka pre sprchové hadice,

DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou
a batériou. Vhodné pre nástenné a
podomietkové batérie.Pripojenie G 1/2,
chróm. Dva diely s integrovanou ochranou
proti rotácii
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)
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SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

Flexibilné hadice / Príslušenstvo

HANSAMEDIPRO Sprchové hadice & príslušenstvo
HANSAMEDIPRO

04120473

Chróm

Sprchová hadica |
1250 mm

€ 35,69
EAN 4015474255029

– Sprchová hadica (1250 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

04120573

Chróm

Sprchová hadica |
1600 mm

€ 40,00
EAN 4015474255036

– Sprchová hadica (1600 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

04120373

Chróm

Sprchová hadica |
1750 mm

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

• (G1/2)

€ 41,83
EAN 4015474255043

– Sprchová hadica (1750 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

04120273

Chróm

Sprchová hadica |
2000 mm

€ 45,08
EAN 4015474255050

– Sprchová hadica (2000 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

HANSA

04050100

Chróm

Ostatné príslušenstvo |
DN15

G 1/2

€ 95,19
EAN 4015474036888

• Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15.

41
G 1/2

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou.
Vhodné pre nástenné a podomietkové
batérie na úplné vypustenie sprchovej
hadice podľa smernice o nemocniciach
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• (G1/2)

HANSA

04050200

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

Chróm

Prepojovacie diely |
DN15

€ 72,04
EAN 4015474255234

• Násuvná spojka pre sprchové hadice,

DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou
a batériou. Vhodné pre nástenné a
podomietkové batérie.Pripojenie G 1/2,
chróm. Dva diely s integrovanou ochranou
proti rotácii
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)
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Flexibilné hadice / Príslušenstvo

SPRCHOVÝ PROGRAM A PRÍSLUŠENSTVO

HANSABASICJET Príslušenstvo
HANSA

44460500

Chróm

Sprchová hadica |
1500 mm

€ 12,12
EAN 4057304002571

– Sprchová hadica (1500 mm)

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

• (G1/2)

44460300

Chróm

Sprchová hadica |
1750 mm

€ 12,62
EAN 4057304002588

– Sprchová hadica (1750 mm)
• (G1/2)

44460200

Chróm

Sprchová hadica |
2000 mm

€ 14,03
EAN 4057304002595

– Sprchová hadica (2000 mm)
• (G1/2)

HANSABASICJET

223

44730100

93

Mydelník

Transparentná

€ 6,78
EAN 4057304002618

– Mydelník

ø 18
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TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAEMOTION Wellfit

HANSAEMOTION Wellfit

G 1/2

HANSAEMOTION WELLFIT

5864217284

Chróm/Sivá

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 619,19
EAN 4057304008764

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
Termostaty na omietku

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAEMOTION WELLFIT

5864217282

G 1/2

•
•
•
•

• Pracovné napätie: 6 V
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

Chróm/Biela

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 619,19
EAN 4057304008771

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky | (G1/2)
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

• Pracovné napätie: 6 V
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
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HANSAEMOTION Wellfit

G 1/2

HANSAEMOTION WELLFIT

TERMOSTATY NA OMIETKU
5863017284

Chróm/Sivá

Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 509,11
EAN 4057304008740

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Svetelná indikácia funkcií

HANSAEMOTION WELLFIT

5863017282

G 1/2

Termostaty na omietku

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm/Biela

Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

€ 509,11
EAN 4057304008757

• Bezpečnostné sklo
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Etážky | (G1/2)
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Svetelná indikácia funkcií

• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
• Pracovné napätie: 6 V
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TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAEMOTION

HANSAEMOTION

G 1/2

HANSAEMOTION

5864217184

Chróm/Sivá

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 454,08
EAN 4057304008726

• Bezpečnostné sklo
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

G 1/2

HANSAEMOTION

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

5864217182

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm/Biela

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

Termostaty na omietku

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

€ 454,08
EAN 4057304008733

• Bezpečnostné sklo
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
•
•
•
•

Vydanie 01/2021
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Vyloženie: 137 mm
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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22.04.2021 17:58

HANSAEMOTION

G 1/2

HANSAEMOTION

TERMOSTATY NA OMIETKU
5863017184

Chróm/Sivá

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 367,39
EAN 4057304008696

• Bezpečnostné sklo
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
•
•
•
•

G 1/2

Termostaty na omietku

HANSAEMOTION

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

5863017182

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

Chróm/Biela

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 367,39
EAN 4057304008719

• Bezpečnostné sklo
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
•
•
•
•
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Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:58

TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSATEMPRA STYLE

HANSATEMPRA STYLE
HANSATEMPRA STYLE

58442101

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 528,85
EAN 4015474170063
Dostupné do: 01-10-2021
Náhrada: 58102101

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Termostaty na omietku

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

ABP: PA-IX 29303/IDB
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

• Vyloženie: 159 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912853, Preplachovacia súprava

HANSATEMPRA STYLE

58410101

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 438,39
EAN 4015474169920

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29309/IB
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912853, Preplachovacia súprava

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAPRISMA

TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAPRISMA
HANSAPRISMA

58102101

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 320,55
EAN 4015474259294

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Termostaty na omietku

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
ABP: PA-IX 29310/IIDB
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSAPRISMA

58080101

•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 182 mm
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 254,68
EAN 4015474259225

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6509CR0104
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

438
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• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:58

TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAUNITA

HANSAUNITA
HANSAUNITA

58372101

G 1/2

32

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

125

G 1/2

€ 284,19
EAN 4015474277649

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
– Eco regulácia prietoku vody

183

Termostaty na omietku

150±15

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

200

282

ABP: PA-IX 29492/IDB
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSAUNITA

58130101

295
100

G 1/2

•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 180 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 189,29
EAN 4015474253346

• Telo batérie z mosadze DZR
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

32

G 1/2

150±15

• Excentrické etážky
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

58

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
– Eco regulácia prietoku vody
ABP: PA-IX 29504/IB | CSTB: 322-M1-20/1
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSAUNITA

58130001

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 187,04
EAN 4015474255630

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

•
•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Bez pripojovacích etážiek a krycích ružíc

CSTB: 322-M1-20/1

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAFIT

TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAFIT
HANSAFIT
136

48

G 1/2

Termostaty na omietku

285

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15
69

G 1/2

150±15

65132101

€ 293,21
EAN 4015474273405

• Prívalový prúd vody, zabezpečené proti

spätnému toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Eco regulácia prietoku vody

86
127

ABP: PA-IX 28785/IOB
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky

HANSAFIT

116

38

G 1/2

78

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 127 mm
Pevné výtokové rameno

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 232,65
EAN 4015474273399

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

69

G 1/2

150±15

65140101

•
•
•
•
•

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

285
ABP: PA-IX 28784/IA
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

440
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• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Prednastaviteľná teplota vody
• Excentrické etážky

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:58

TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAMICRA

HANSAMICRA
HANSAMICRA
G 1/2

290

58162171

150±15

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

178

€ 234,13
EAN 4057304003486

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

G 1/2

75

85

Termostaty na omietku

44

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Eco regulácia prietoku vody

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/IIOB | CSTB: 322-M1-20/1
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

HANSAMICRA

Excentrické etážky
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 159 mm

58150171
G1/2

290
150±15

•
•
•
•
•

110

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 182,63
EAN 4057304003462

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou35

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2

77

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB |
CSTB: 322-M1-20/1

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Eco regulácia prietoku vody
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
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HANSAMICRA

TERMOSTATY NA OMIETKU

HANSAMICRA

58150071

290
84

150±3

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 177,94
EAN 4057304003455

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou35

G 3/4

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

G 1/2

44

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
– Eco regulácia prietoku vody

HANSAMICRA
G 1/2

290
150±15

G 1/2

•
•
•
•

110
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•
•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Bez pripojovacích etážiek a krycích ružíc

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 187,54
EAN 4057304005664

• zamenené pripojenie studenej/teplej

77

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

442

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

58152171

35

Termostaty na omietku

•
•
•
•

vody.
zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
– Eco regulácia prietoku vody
• Excentrické etážky | S obráteným prívodom teplej a
studenej vody | Krycia doska (y) | (G 1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:58

Termostaty na omietku
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HEALTH & CARE

Pripravené na optimalizáciu
podmienok v oblasti zdravia
ŔŹơ˖ɢơƆȥȶɽʋǫ
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ʽˋɭȶŹȇȶʽɢɭơȶʁơʋɭȶʽŔʋơȒɽʋʽȶɽŔ
ʽˊ˖ȥŔƆʠǿơŹơ˖ɢơƆȥȶɽʍȶʠȇȶȟǉȶɭʋȶȟ
ŔɽɢȶȒŔǠȍǫʽȶɽʍȶʠࡲáɭơɢȶʠ˙ǭʽŔʋơȒȶʽ
ɽɭȼ˖ȥˊȟǫȟȶʋȶɭǫƃȇˋȟǫɽƃǠȶɢȥȶɽʍŔȟǫࡲ
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Zdravotníctvo
ĪɢɭȶɽʋɭơƎǭȇʋȶɭƢȇȍŔƎǫơƎȼɭŔ˖ȥŔ
ȟǫȟȶɭǫŔƎȥˊʽˋȇȶȥŔȇȶȥŔɢɭࡲ
ʽȥơȟȶƃȥǫƃǫŔƃǠɽŔ˙ǫŔƎŔǿʡʽˋȇȶȥȥƢ
ǠˊǌǫơȥǫƃȇƢɭǫơʁơȥǫŔࡲ
¡ŔǿʡʠȒŔǠƆȶʽŔʍɢɭŖƃʠȶƎŹȶɭȥƢȟʠ
ɢơɭɽȶȥŖȍʠŔɽʡƆŔɽȥơɽɢȎȩŔʍɢɭǭɽȥơ
ʡɭŔƎȥƢɭơǌʠȍŔƆȥƢɢȶ˙ǫŔƎŔʽȇˊࡲ
Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:58

HEALTH & CARE

òʋɭơƎȶŹȶƎȶȟȥŔʁǫƃǠɭǫơʁơȥǭɽʡȒʠƎǫŔŔǫƃǠɢȶʋɭơŹˊ
ࠀࡲŁȥǭ˙ơȥǫơɭǫ˖ǫȇŔȇȶȥʋŔȟǫȥŖƃǫơ
ĪƑŔȇŔʽǠȶƎȥȶɽʋǫȥŔʋơɢơȍȥʡƎơ˖ǫȥǉơȇƃǫʠɽɢȶʽɭƃǠȟǫ
ɽȒŔǠȇˋȟƆǫɽʋơȥǭȟʁɢơƃǫŖȍȥˊȟȟŔʋơɭǫŖȍȶȟŔȇȶȟɢȍơˉȥơ
ʠʋơɽȥơȥˋȟɽɢȶǿơȥǫŔȟŔȍơŹȶȍŔȟǫȥŖɭȥơȟʠɢɭʡƎʠ
ȟǫȥǫȟŔȍǫ˖ʠǿʡȥŔʁơɭǫơʁơȥǫŔʁǭɭơȥǫơƃǠȶɭȶŹȶɢȍȶƎȥˋƃǠ
˖ŖɭȶƎȇȶʽʁȇȶƎȍǫʽˋƃǠȍŖʋȶȇŔŔơɭȶɽȷȍȶʽࡲ

ࠃࡲ7ǫ˖ŔǿȥȇʋȶɭˋȥơɽʋǫǌȟŔʋǫ˖ʠǿơ
¥Ŕǿȍơɢʁǫơȟȶ˙ȥƢŔʽˊɽȶȇȶȇʽŔȍǫʋȥƢǉʠȥȇƃǫơɢɭơʽʁơʋȇˊ
ǌơȥơɭŖƃǫơɽǫ˖Ŗɭȶʽơȩ˖ŔɽȍʠǠʠǿʡʽˊɽȶȇȶȇʽŔȍǫʋȥˋƎǫ˖Ŕǿȥࡲ
òȇȶȟŹǫȥȶʽŔȍǫɽȟơȶŹȶǿơɢɭơǫȥʋơȍǫǌơȥʋȥƢơɭǌȶȥȶȟǫƃȇƢ
ŔɭȟŔʋʡɭˊȇʋȶɭƢʽˊ˖ơɭŔǿʡʋŔȇƎȶŹɭơŔȇȶǉʠȥǌʠǿʡࡲ
Health & Care

ࠁࡲ%ơ˖ɢơƆȥȶɽʍŔȇȶɢɭǫȶɭǫʋŔ
Ŕ˙ƎƢ˖ȥŔʁǫƃǠɭǫơʁơȥǭǿơʽˊʽǭǿŔȥƢȥŔʡƆơȍˊƎȶɽŔǠȶʽŔȥǫŔ
ȟŔˉǫȟŖȍȥơǿŹơ˖ɢơƆȥȶɽʋǫࡲȶȟɢȍơˉȥŖȶƃǠɭŔȥŔɢɭơƎ
ȶŹŔɭơȥǭȟŔ˙ɢȶŹȍȶȇȶʽŔʋơȒȥƢȥŔɽʋŔʽơȥǫŔʋơɢȍȶʋˊɽʡɢɭǫ
ʋȶȟǿơƎȥȶʠ˖ȥŔǿƎȼȍơ˙ǫʋơǿʁǭƃǠʽȍŔɽʋȥȶɽʋǭࡲþˋȟʋȶɢɭȶƎʠȇʋˊ
ȶƎŹɭơȟơȩʠǿʡȶʁơʋɭȶʽŔʋơȒȶʽŔƃǠɭŖȥǫŔɢŔƃǫơȥʋȶʽࡲ

ࠂࡲơƎȥȶƎʠƃǠŖȶŹɽȍʠǠŔɢɭơʽˊɽȶȇʡŔȇƃơɢʋŖƃǫʠ
¶ƎƎȶŹɭơʠȟǫơɽʋȥơȥˋƃǠȶ˖ȥŔƆơȥǭŔ˙ɢȶʁɢơƃǫŖȍȥơɢŖȇˊࡪ
ȥŔʁơɭǫơʁơȥǫŔƎǫɽɢȶȥʠǿʡȒŔǠȇȶɢɭǭɽʋʠɢȥˋȟǫɭȶ˖ǠɭŔȥǫŔȟǫ
ȇʋȶɭƢ˖ǿơƎȥȶƎʠʁʠǿʡ˙ǫʽȶʋʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơȶƎŹȶɭȥˋȟ
ɢɭŔƃȶʽȥǭȇȶȟǫƃǠɢŔƃǫơȥʋȶȟŔɢȶʠ˙ǭʽŔʋơȒȶȟʽȶʽʁơȶŹơƃ࢚
ȥȶɽʋǫࡲĪˊɽȶȇŖɢȶʠ˙ǭʽŔʋơȒɽȇŖŔȇƃơɢʋŖƃǫŔŔŹơ˖ɢơƆȥȶɽʍ
ǫȥʽơɽʋǭƃǫǭʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃȇˊƃǠ˖ŔɭǫŔƎơȥǫŔƃǠɢɭơƎɽʋŔʽʠǿʡ
Ǝȼȍơ˙ǫʋʡɢȶȟȶƃɢɭǫɭȶ˖ǠȶƎȶʽŔȥǭࡲ

HANSAMEDIPRO
¶ɽʽơƎƆơȥƢɢɭȶƎʠȇʋˊ
s vysokým výkonom
ɢɭơȥŔǿʽˊʁʁǫơɢȶ˙ǫŔ࢚
davky v oblasti
˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽŔ

ŁʽȍŖʁʋȥȶɽʋǫHANSAMEDIPRO
ࡧ ¡ťȇȇƢ˖ŔȶŹȍơȥƢȇɭǫʽȇˊȥŔɢɭơƎƃǠŖƎ˖Ŕȥǫơ
poraneniam
ࡧ ŔǠȇƢƆǫɽʋơȥǫơʽƑŔȇŔȟŔȍˋȟȟơƎ˖ơɭŖȟ
ŔȟǫȥǫȟŔȍǫ˖ȶʽŔȥǫʠǠɭŖȥɽɢȶʋơȥƃǫŖȍȶȟ
ǠɭȶȟŔƎơȥǫŔȥơƆǫɽʋȼʋ
ࡧ %ơ˖ȶȍȶʽȥŔʋŖȟȶɽŔƎ˖ࢎऒࢱࠂࢱह

bʠȥȇƃǫŔ%ȍʠơʋȶȶʋǠॻ
ࡧ áɭơʽťƆʁǭʽˋȇȶȥŔȥŔǿʽˊʁʁǫơǠˊǌǫơȥǫƃȇƢʁʋŔȥƎŔɭƎˊ
 áɭǫɽɢȼɽȶŹơȥǫơŔȟȶȥǫʋȶɭȶʽŔȥǫơȥŔɽʋŔʽơȥǭ
ɢɭȶɽʋɭơƎȥǭƃʋʽȶȟ%ȍʠơʋȶȶʋǠॻŔɢȍǫȇŖƃǫơHANSA

ơƎȥȶɢŖȇȶʽŖ˖ȟǫơʁŔʽŔƃǫŔŹŔʋƢɭǫŔ
ࡧ òʋɭȟơȩȶʽŖɢŖȇŔȥŔȶɢʋǫȟŔȍǫ˖ȶʽŔȥƢȶʽȍŖƎŔȥǫơŔȍơŹȶ
ƎȍǠʁǫŔɢȍȥŖɢŖȇŔ
ࡧ ŔȟǫȥŖɭȥˊɢɭʡƎȥŔ˖ŔŹɭŔȩȶʽŔȥǫơʋʽȶɭŹơŔơɭȶɽȷȍʠ
• Bezniklové vedenie vody
ࡧ áɭǭɢȶǿȇˊ˖ȟơƎơȥˋƃǠɭʡɭȶȇɢɭơȍơɢʁǫʠǠˊǌǫơȥʠ

þơɭȟȶɽʋŔʋˊ
ࡧ ĪȶȍǫʋơȒȥƢȶʽȍŖƎŔȥǫơȍŔȇʍȶʽȶʠɢŖȇȶʠ
ࡧ ɭǭƎȍȶʽƢɭʠȇȶʽťʋơȥŔŹơ˖ɢơƆȥƢƎɭ˙Ŕȥǫơ
ࡧ bʠȥȇƃǫŔþqFè¡¶-¶¶ȥŔ˖ŔŹɭŔȩȶʽŔȥǫơ
ȶǠɭơʽʠʋơȍơɽŔ
ࡧ %ȍȶȇȶʽŔʋơȒȥƢȥŔɽʋŔʽơȥǫơʋơɢȍȶʋˊ
ࡧþơɢơȍȥŖƎơ˖ǫȥǉơȇƃǫŔɢȶƎȒŔ7Īeĭĭࠄࠄࠀ

ơƎȥȶɢŖȇȶʽŖ˖ȟǫơʁŔʽŔƃǫŔŹŔʋƢɭǫŔ
ࡧ eơȶȟơʋɭǫŔɢŖȇˊɢȶɽȇˊʋʠǿʡƃŔɢȶƎɢȶɭʠ
ࡧ ĪǫŔƃǌơȥơɭŔƆȥˋƎǫ˖Ŕǿȥ
ࡧƎǫɽɢȶ˖ǭƃǫǫŔǿɢɭơȇʠƃǠˊȥɽȇƢƎɭơ˖ˊ
ࡧèȶ˖ʁǭɭơȥŖʽˋʁȇŔŔɢɭơƆȥǫơʽŔȥǫơɢɭơȍơɢʁǫơʽˊʠ˙ǫʋǫơ
priestoru

þơɭȟȶɽʋŔʋˊ
ࡧ ŔǠȇŖȶŹɽȍʠǠŔ
ࡧ ŔǠȇȶƆǫʋŔʋơȒȥƢȶ˖ȥŔƆơȥǫŔ
ࡧ þɭȶǿȥŖɽȶŹȥơʠʋơɽȥơȥƢɭȶ˖ơʋˊ
ࡧ %ơ˖ɢơƆȥȶɽʋȥŖɢȶǫɽʋȇŔɢɭǫࠂࠇॽ• Funkcia þqFè¡¶-¶¶ȥŔ˖ŔŹɭŔȩȶʽŔȥǫơȶǠɭơʽʠʋơȍơɽŔ

HANSACLINICA
Špecializované
produkty pre
profesionálne domovy
ɽȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇȶʠ
ɽȍʠ˙ŹȶʠŔȇȍǫȥǫȇˊ

%ơ˖ƎȶʋˊȇȶʽˋʋơɭȟȶɽʋŔʋ
ࡧ %ơ˖ƎȶʋˊȇȶʽˋɽǠǫǌǠʋơƃǠɽȥǭȟŔƆȶȟáò7
ࡧ čƎɭ˙ǫŔʽŔȥǫơȥŔǿʽˊʁʁǫơǠȶǠˊǌǫơȥǫƃȇƢǠȶ
štandardu
• Prispôsobenie a monitorovanie
ȥŔɽʋŔʽơȥǭɢɭȶɽʋɭơƎȥǭƃʋʽȶȟ%ȍʠơʋȶȶʋǠॻ
aplikácie HANSA

HANSACARE
áɭȶƎʠȇʋˊȥŔȶɢʋǫȟŔȍǫ࢚
˖Ŗƃǫʠ˖ƎɭŔʽȶʋȥˋƃǠ
ŔŹơ˖ɢơƆȥȶɽʋȥˋƃǠ
ɢȶƎȟǫơȥȶȇʽɽʡȇɭȶȟ࢚
ȥˋƃǠŔࢎɢȶȍȶɢɭȶǉơɽǫȶ࢚
ȥŖȍȥˊƃǠȇʡɢơȒȥǫŔƃǠࡲ
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HANSAMEDIPRO Electronic

HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO Electronic
Bezdotykové umývadlové batérie
HANSAMEDIPRO

05672029

117
ø55

146

30
°

116

159

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

€ 538,81
EAN 4057304004988

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø33.5

Health & Care
HANSAMEDIPRO ELectronic

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8
ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 117 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO

05672019

117
ø55

146

30
°

116

159

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 538,81
EAN 4057304005046

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

350
max 30

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8
ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 117 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020
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HANSAMEDIPRO Electronic

HANSAMEDIPRO XL

05682029

170

30
°

201

178

136
ø55

€ 669,44
EAN 4057304005008

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø33.5

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 136 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

HANSAMEDIPRO XL

05682019

170

30
°

201

178

136
ø55
ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 669,44
EAN 4057304005022

Health & Care
HANSAMEDIPRO ELectronic

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020; Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

350
max 30

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na
studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna
povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 136 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAMEDIPRO Electronic
HANSAMEDIPRO

05672129

146

116

117
ø55

€ 604,15
EAN 4057304004995

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

ø33.5

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

max 30

350

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

159

30
°

HEALTH & CARE

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
G3/8

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 117 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

Health & Care
HANSAMEDIPRO ELectronic

HANSAMEDIPRO

05672119

116

30
°
117
ø55

146

159

ø33.5

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 604,15
EAN 4057304005039

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

350
max 30

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSAMEDIPRO XL

05682129

170

30
°

201

178

136
ø55

Vyloženie: 117 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 734,77
EAN 4057304005015

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

max 30

350

ø33.5

•
•
•
•

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
G3/8

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
ABP: P-IX 29469/IO |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

•
•
•
•

Vyloženie: 136 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100
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HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO Electronic

HANSAMEDIPRO XL

05682119

170

30
°

201

178

136
ø55

€ 734,77
EAN 4057304005053

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø33.5

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

max 30

350

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

aplikácie (cez Bluetooth®)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
G3/8

ABP: P-IX 29469/IO |
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)

HANSA

64990100
Smart príslušenstvo

50

55

•
•
•
•

Vyloženie: 136 mm
Pevné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

€ 98,85
EAN 4015474273320

• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové

armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V /
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

230 V

Health & Care
HANSAMEDIPRO ELectronic

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Spätný ventil (-y)

INPUT: 230V 50Hz 150mA
OUTPUT: 12V 1A 12 W

12 V

32

50

HANSA

• Počet pripojených zariadení: 5

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

59914579
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový, pripojovací kábel 10 m

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 564,06
€ 504,70

€ 14,99
EAN 4057304009679
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HANSAMEDIPRO

HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO
Páky
HANSAMEDIPRO

Health & Care
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO

450
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02440005

Chróm

€ 31,48

Lekárska páka |
149 mm

EAN 4015474265509

• Dlhá páka
• Strmeňová páka

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

02450006

Chróm

€ 31,48

Lekárska páka |
143 mm

EAN 4015474265516

• Dlhá páka

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

02460002

Chróm

€ 31,48

Lekárska páka |
142 mm

EAN 4015474265523

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:58

HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO

Umývadlové batérie
HANSAMEDIPRO

01612105

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 205,84
EAN 4015474266797

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDIPRO

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

01622195

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

149
120

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

€ 190,11
EAN 4015474267015

210

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

Health & Care
HANSAMEDIPRO

•
•
•
•
•

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
111

32°

• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid

33.5

351

4-40

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

55
10

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

451
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HANSAMEDIPRO
HANSAMEDIPRO

HEALTH & CARE
01662295

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 291,62
EAN 4057304012648
Dostupné od: 01-08-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

NOVINKA

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Vhodné pre tepelnú dezinfekciu (max.
+95 °C)
• Montážny systém Rapid
• Ručná sprcha vhodná pre tepelnú dezinfekciu (max. + 95°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6.6 / 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha s rýchlospojkou
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

Health & Care
HANSAMEDIPRO

•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

452
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (Ø10 mm)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 120 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO

01612106

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 205,84
EAN 4015474266841

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDIPRO

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

01622196

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

143
120

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

€ 190,11
EAN 4015474267039
Health & Care
HANSAMEDIPRO

•
•
•
•

32°

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
111

197

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid

33.5

351

4-40

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

55
10

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 120 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

453
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HANSAMEDIPRO
HANSAMEDIPRO

HEALTH & CARE
01662296

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 291,62
EAN 4057304012631
Dostupné od: 01-08-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

NOVINKA

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Vhodné pre tepelnú dezinfekciu (max.
+95 °C)
• Montážny systém Rapid
• Ručná sprcha vhodná pre tepelnú dezinfekciu (max. + 95°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 6.6 / 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha s rýchlospojkou
– Ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd

Health & Care
HANSAMEDIPRO

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

454
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (Ø10 mm)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 120 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO
01712192

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 221,97
EAN 4015474267053

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
• Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29892/IO
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody

HANSAMEDIPRO

• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

01612103

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 200,77
EAN 4015474266735
Health & Care
HANSAMEDIPRO

•
•
•
•

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAMEDIPRO

01622193

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 190,11
EAN 4015474266940

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
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HANSAMEDIPRO
HANSAMEDIPRO XS

HEALTH & CARE
01632103

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 179,53
EAN 4015474266452

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAMEDIPRO XS

01642103

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Health & Care
HANSAMEDIPRO

• Vyloženie: 120 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

€ 163,71
EAN 4015474266582

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

456
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 120 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO
01982001

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 105,50
EAN 4015474267084

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K100538/01 | ABP: PA-IX 29895/IO

•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 97 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO

08302281

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 456,57
EAN 4057304013393

Health & Care
HANSAMEDIPRO

Nástenné umývadlové batérie

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
DVGW: NW-6509CR0103
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSAMEDIPRO

08302201

•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 179
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 386,92
EAN 4015474267404

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
DVGW: NW-6509CR0103
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 259 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
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HANSAMEDIPRO

HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO

02552205

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

65

94

265

€ 321,54
EAN 4015474267244

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

93

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

161
150

246

10

3°

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAMEDIPRO

02552206

94
93

• Vodné cesty bez poniklovania

65

Health & Care
HANSAMEDIPRO

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

€ 321,54
EAN 4015474267237

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

161
150

Vyloženie: 246 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

255

•
•
•
•
•

246

10

3°

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

HANSAMEDIPRO

02542202

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 337,28
EAN 4015474267176

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO
02562202

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 353,02
EAN 4015474267251

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice

HANSAMEDIPRO

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

02532203

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 288,11
EAN 4015474267169
Health & Care
HANSAMEDIPRO

•
•
•
•

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 171 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

HANSAMEDIPRO

02552203

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 316,04
EAN 4015474267220

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 246 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
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HANSAMEDIPRO

HEALTH & CARE

HANSAMEDIPRO

02572205

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15
94

• Vodné cesty bez poniklovania

65

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

108

265

€ 337,28
EAN 4015474267299

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

226
150 10

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

311
3°

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAMEDIPRO

02572206

65

94

Health & Care
HANSAMEDIPRO

Vyloženie: 311 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

255

•
•
•
•
•

€ 337,28
EAN 4015474267282

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

108

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

226
311

150 10

3°

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDIPRO

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

02582202

•
•
•
•
•

Vyloženie: 311 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 369,17
EAN 4015474267305

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádz-

kou na jednej úrovni
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
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• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO
02572203

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 313,36
EAN 4015474267275

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

HANSA

02682000

HANSA

HANSA

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Otočné výtokové rameno
• Uzamykateľné v strednej polohe
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

€ 110,19
EAN 4015474267329

• Vyloženie: 86 mm
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

02692000

Health & Care
HANSAMEDIPRO

Výtokové rameno
• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou
vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania

Chróm

€ 116,12

Výtokové rameno
• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou
vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania

EAN 4015474267336

• Vyloženie: 161 mm
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

02702000

Chróm

€ 120,29

Výtokové rameno
• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou
vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania

EAN 4015474267343

• Vyloženie: 226 mm
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
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HANSAMEDIPRO
HANSA

HEALTH & CARE
59912483

€ 46,62

Sada pro dodatočné vypúštanie

EAN 4015474071278

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSA

02720200

Chróm

Kryt príruby |
48 - 58 mm

€ 57,87
EAN 4015474267398

• Krycie ružice- 3 x tesnené, s uzatvárateľný-

mi etážkami. Vhodné pre HANSAMEDIPRO.
Balenie: sada 2 kusov etážiek a ružíc.

Health & Care
HANSAMEDIPRO

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Trojito
tesnené krycie ružice | (G1/2)

Vaňové a sprchové termostatické batérie
HANSAMEDIPRO

58101201

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 359,71
EAN 4015474267466

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
ABP: PA-IX 29310/IIDB
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSAMEDIPRO

58080201

•
•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 197 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 291,31
EAN 4015474267459

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6509CR0103
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO
04120473

Chróm

Sprchová hadica |
1250 mm

€ 35,69
EAN 4015474255029

– Sprchová hadica (1250 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

Health & Care
HANSAMEDIPRO

• (G1/2)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HEALTH & CARE

HANSAMEDICA

HANSAMEDICA
Páky
HANSAMIX

01880083

Chróm

Páky a rukoväte |
L=93 mm

€ 34,03
EAN 4015474271524

HANSAMEDICA

01880076
Lekárska páka

Chróm

€ 54,49
EAN 4015474076853
Dostupné do: 31-12-2021

• Dlhá páka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Health & Care
HANSAMEDICA

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

465
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HANSAMEDICA

HEALTH & CARE

Umývadlové batérie
HANSAMEDICA

01092186

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 245,11
EAN 4015474271111
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

01042186

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Health & Care
HANSAMEDICA

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

€ 238,80
EAN 4015474271074
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Zápustná retiazka
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

01082186

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry
Vyloženie: 141 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 225,49
EAN 4015474271579
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

•
•
•
•

Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
Vyloženie: 141 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE
HANSAMEDICA

HANSAMEDICA
01131186

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 297,81
EAN 4015474271173
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29888/I
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

01192186

• Vyloženie: 141 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 328,36
EAN 4015474271586
Dostupné do: 31-12-2021

Health & Care
HANSAMEDICA

•
•
•
•

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

01182186

•
•
•
•

Vyloženie: 157 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 304,70
EAN 4015474271203
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

•
•
•
•

Vyloženie: 157 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

467
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HANSAMEDICA

HEALTH & CARE

Nástenné umývadlové batérie
HANSAMEDICA

01968176

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 287,15
EAN 4015474079410
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 160 mm

01968276

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

Health & Care
HANSAMEDICA

•
•
•
•

€ 322,41
EAN 4015474080140
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 171 mm

01948176

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 290,38
EAN 4015474078574
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

468
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 235 mm

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE
HANSAMEDICA

HANSAMEDICA
01948276

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 379,73
EAN 4015474078710
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 246 mm

01692176

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 385,52
EAN 4015474080195
Dostupné do: 31-12-2021

Health & Care
HANSAMEDICA

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAMEDICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 300 mm

01692276

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 430,63
EAN 4015474080225
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

469
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HANSAMEDICA
HANSA

HEALTH & CARE
59910419

Chróm

Výtokové rameno - kompletné, dĺžka
96 mm; vhodné pre HANSAMEDICA,
HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou
neobsahujú nikel.
96 mm

€ 177,47
EAN 4015474834347

• Vodné cesty bez poniklovania
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911380

Chróm

HANSA výtokové rameno 145 mm; vhodné pre HANSAMEDICA; HANSACLINICA
do roku 2019; HANSATEMPRA; Povrchy
v kontakte s vodou sú bez povrchovej
úpravy niklom
145 mm

€ 177,47
EAN 4015474945746

• Vodné cesty bez poniklovania
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Health & Care
HANSAMEDICA

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911183

Chróm

Výtokové rameno - kompletné, dĺžka
170 mm; vhodné pre HANSANEDICA,
HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou
neobsahujú nikel
170 mm

€ 177,47
EAN 4015474929784

• Vodné cesty bez poniklovania
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59910417

Chróm

Výtokové rameno - kompletné, dĺžka
235 mm; vhodné pre HANSAMEDICA,
HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou
neobsahujú nikel.
235 mm

€ 177,47
EAN 4015474834323

• Vodné cesty bez poniklovania
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

HANSA

59912483

€ 46,62

Sada pro dodatočné vypúštanie

EAN 4015474071278

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE

HANSAMEDICA

Sprchové batérie
HANSAMEDICA

01670176

Chróm

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 251,85
EAN 4015474077430
Dostupné do: 31-12-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29934/IB

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Dlhá páka
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

HANSAMEDICA

81859046

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

Chróm

€ 176,37
EAN 4015474278905
Dostupné do: 31-12-2021
Health & Care
HANSAMEDICA

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
Prietok pri tlaku 3 bar: 28.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28818/IC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HEALTH & CARE

HANSACLINICA

HANSACLINICA
Umývadlové batérie
HANSACLINICA

45012183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 183,23
EAN 4057304013096

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSACLINICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

45012186

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Health & Care
HANSACLINICA

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

€ 183,23
EAN 4057304010552

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
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HANSACLINICA
HANSACLINICA

HEALTH & CARE
45022183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 168,42
EAN 4057304013089

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSACLINICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

45022186

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Health & Care
HANSACLINICA

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

€ 168,42
EAN 4057304010545

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

474
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

HANSACLINICA

Nástenné umývadlové batérie
HANSACLINICA

01546283

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 312,97
EAN 4057304013133

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 377 mm

HANSACLINICA

01546286

•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

€ 312,97
EAN 4057304012617

Health & Care
HANSACLINICA

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15
• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 377 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

HANSACLINICA

01536283

•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 298,73
EAN 4057304013126

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 277 mm

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
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HANSACLINICA
HANSACLINICA

HEALTH & CARE
01536286

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 298,73
EAN 4057304010606

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSACLINICA

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

01526283

•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 277 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 284,52
EAN 4057304013119

Health & Care
HANSACLINICA

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 177 mm

HANSACLINICA

01526286

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 284,52
EAN 4057304012600

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA
•
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 177 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

HANSACLINICA

Bezdotykové batérie
HANSACLINICA

08866201

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 720,71
EAN 4057304014437
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 186 mm

HANSACLINICA

08866202

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
Odnímateľné výtokové rameno
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 720,71
EAN 4057304014444

Health & Care
HANSACLINICA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 286 mm

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
Odnímateľné výtokové rameno
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

477
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HANSACLINICA
HANSACLINICA

HEALTH & CARE
08866200

Chróm

Sprchová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 692,39
EAN 4057304014420
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou
aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C
(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Health & Care
HANSACLINICA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min
(1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Termostatické batérie
HANSACLINICA

08806202

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 338,68
EAN 4057304013416

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)

HANSACLINICA

08805202

•
•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 355,60
EAN 4057304013409

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Dlhá páka
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
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• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Otočné výtokové rameno

•
•
•
•

Uzamykateľné v strednej polohe
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE
HANSACLINICA

HANSACLINICA
08806200

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 254,64
EAN 4057304013430

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
88629085

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 546,78
EAN 4057304012549
Health & Care
HANSACLINICA

HANSACLINICA

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSACLINICA

88619085

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej
ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

€ 541,78
EAN 4057304012532

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej
ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

479
22.04.2021 17:59

HANSACLINICA
HANSACLINICA

HEALTH & CARE
88609085

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 500,69
EAN 4057304012556

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSACLINICA

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej
ružice +/- 3,5°
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

€ 97,32
€ 140,31

80000000
80010000

59914169

€ 105,64

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

EAN 4057304012563

Health & Care
HANSACLINICA

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody

480
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• Páka so symbolom teplej a studenej vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

HANSACARE

HANSACARE
Umývadlové batérie
HANSACARE

46012206

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 168,42
EAN 4057304010767

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

ABP: P-IX 29684/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSACARE

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

46022206

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Health & Care
HANSACARE

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

€ 170,42
EAN 4057304010750

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29684/IA
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

481
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HANSACARE

HEALTH & CARE

HANSACARE

46022286

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)

€ 175,43
EAN 4057304015625
Dostupné od: 01-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

NOVINKA

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 10.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAPOLO

51522286

162

90

35°

Health & Care
HANSACARE

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)

145

• Vyloženie: 114 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

€ 139,73
EAN 4057304015632
Dostupné od: 01-06-2021

• Montážny systém Rapid

NOVINKA

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

110

366
max 40

ø33.5

G3/8

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSACARE

• Úchyt retiazky
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

46282206

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 110 mm
• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 222,50
EAN 4057304010774

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Bidetta – ručná sprcha
– Držiak sprchy
– Sprchová hadica (1500 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
– Sensitívny prúd
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 114 mm

• Pevné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 17:59

HEALTH & CARE

HANSACARE

HANSACARE

46152206

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 185,36
EAN 4057304010781

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29754/IA
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 133 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
(40° / 80°)

HANSACARE

46102206

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 171,84
EAN 4057304010804

Health & Care
HANSACARE

•
•
•
•

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

G 3/8

ABP: P-IX 29713/IB
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez otvoru na tiahlo

• Vyloženie: 214 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
(40° / 80°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

483
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HANSACARE

HEALTH & CARE

Vaňové/sprchové termostatické batérie
HANSACARE

08717100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 265,25
EAN 4057304013454

• Telo batérie z mosadze DZR
• Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre
teploty medzi 38° - 42° C.
Prietok pri tlaku 3 bar: 24.18 / 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené
krycie ružice | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 168 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710

HANSACARE

08707100

Chróm

Health & Care
HANSACARE

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 212,20
EAN 4057304013447

• Telo batérie z mosadze DZR
• Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre
teploty medzi 38° - 42° C.
Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené
krycie ružice | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické

Špeciálne termostatické batérie
HANSATEMPRA
HANSATEMPRA

08240202

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 699,94
EAN 4015474658585

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ABP: PA-IX 29304/ID
•
•
•
•

Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

HANSATEMPRA

08240282

• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 724,02
EAN 4015474658592

Health & Care
Špeciálne termostaty

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Vákuová poistka
• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29304/ID
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)

HANSATEMPRA

08340302

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž (3 montážne otvory),
DN15

€ 736,06
EAN 4015474658615

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_444-502_8-1_HuC_SVT.indd 485

• Excentrické etážky | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 124 mm
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické
HANSATEMPRA

08382202

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.074,61
EAN 4015474658646

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Retrofit bezpečnostný zámok 59912005,

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ABP: PA-IX 29306/IA
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Dlhá páka
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSATEMPRA

08382292

•
•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 245 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 857,50
EAN 4015474053939

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Retrofit bezpečnostný zámok 59912005,

možno objednať samostatne.
Health & Care
Špeciálne termostaty

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ABP: PA-IX 29306/IA
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Dlhá páka
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 245 mm

HANSATEMPRA

08382212

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Samovypúšťací model
Uzamykateľné v strednej polohe
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 776,43
EAN 4015474257528

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Retrofit bezpečnostný zámok 59912005,

možno objednať samostatne.
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ABP: PA-IX 29306/IA
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
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• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty

•
•
•
•
•
•

Vyloženie: 245 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE
HANSATEMPRA

Špeciálne termostatické
08385202

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 1.074,61
EAN 4015474658660

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Retrofit bezpečnostný zámok 59912005,

možno objednať samostatne.
ABP: PA-IX 29306/IA

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Dlhá páka
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSATEMPRA

08385292

•
•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 270 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 857,50
EAN 4015474053922

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Retrofit bezpečnostný zámok 59912005,

možno objednať samostatne.
Health & Care
Špeciálne termostaty

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
ABP: PA-IX 29306/IA
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Dlhá páka
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 270 mm

HANSA

59911330
HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2;
flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a
vonkajší závit

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Samovypúšťací model
Uzamykateľné v strednej polohe
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

€ 79,78
EAN 4015474937086

DN15 |
65
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2)
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSATEMPRA Sprchová batéria

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

08240282

€ 724,02

487
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické
HANSA

59910419

Chróm

Výtokové rameno - kompletné, dĺžka
96 mm; vhodné pre HANSAMEDICA,
HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou
neobsahujú nikel.
96 mm

€ 177,47
EAN 4015474834347

• Vodné cesty bez poniklovania
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911380

Chróm

HANSA výtokové rameno 145 mm; vhodné pre HANSAMEDICA; HANSACLINICA
do roku 2019; HANSATEMPRA; Povrchy
v kontakte s vodou sú bez povrchovej
úpravy niklom
145 mm

€ 177,47
EAN 4015474945746

• Vodné cesty bez poniklovania
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911183

Chróm

Health & Care
Špeciálne termostaty

Výtokové rameno - kompletné, dĺžka
170 mm; vhodné pre HANSANEDICA,
HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou
neobsahujú nikel
170 mm

€ 177,47
EAN 4015474929784

• Vodné cesty bez poniklovania
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59910417

Chróm

Výtokové rameno - kompletné, dĺžka
235 mm; vhodné pre HANSAMEDICA,
HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou
neobsahujú nikel.
235 mm

€ 177,47
EAN 4015474834323

• Vodné cesty bez poniklovania
• Otočné výtokové rameno
• Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

488
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické

HANSAMEDIPRO
HANSAMEDIPRO

08302281

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 456,57
EAN 4057304013393

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
DVGW: NW-6509CR0103
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

HANSAMEDIPRO

08302201

•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 179 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

€ 386,92
EAN 4015474267404

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
DVGW: NW-6509CR0103
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

•
•
•
•
•
•

Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 259 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Health & Care
Špeciálne termostaty

• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické
HANSACARE
HANSACARE

08717100

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 265,25
EAN 4057304013454

• Telo batérie z mosadze DZR
• Dodatočne možno objednať bezpečnost-

ný zámok 02000710 pre ochranu proti
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre
teploty medzi 38° - 42° C.
Prietok pri tlaku 3 bar: 24.18 / 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené
krycie ružice | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

•
•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Vyloženie: 168 mm
Pevné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710

HANSACARE

08707100

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 212,20
EAN 4057304013447

• Telo batérie z mosadze DZR
• Dodatočne možno objednať bezpečnost-

Health & Care
Špeciálne termostaty

ný zámok 02000710 pre ochranu proti
obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre
teploty medzi 38° - 42° C.
Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Trojito tesnené
krycie ružice | (G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické

HANSACLINICA
HANSACLINICA

08806202

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 338,68
EAN 4057304013416

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)

HANSACLINICA

08805202

•
•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

€ 355,60
EAN 4057304013409

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Dlhá páka
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)

• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 285 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
• Otočné výtokové rameno

HANSACLINICA

08806200

•
•
•
•

Uzamykateľné v strednej polohe
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž

Health & Care
Špeciálne termostaty

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

€ 254,64
EAN 4057304013430

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•

Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické
HANSACLINICA Bezdotykové termostatické batérie
HANSACLINICA

08866201

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 720,71
EAN 4057304014437
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 186 mm

HANSACLINICA

08866202

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
Odnímateľné výtokové rameno
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž
Health & Care
Špeciálne termostaty

•
•
•
•
•
•

€ 720,71
EAN 4057304014444
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
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• Filter, filtre na nečistoty
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Vyloženie: 286 mm

•
•
•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
Odnímateľné výtokové rameno
Otočné výtokové rameno
Uzamykateľné v strednej polohe
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
2 min (1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE
HANSACLINICA

Špeciálne termostatické
08866200

Chróm

Sprchová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž

€ 692,39
EAN 4057304014420
Dostupné od: 04-05-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

NOVINKA

DVGW W 551
• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou

aplikácie (cez Bluetooth®)
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací
ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice |
(G1/2)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

•
•
•
•
•

Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby
vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min
(1–1800 s)
• Pracovné napätie: 6 V

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
HANSACLINICA

88629085

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 546,78
EAN 4057304012549

Health & Care
Špeciálne termostaty

• Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie

prietoku vody
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej
ružice +/- 3,5°

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické
HANSACLINICA

88619085

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 541,78
EAN 4057304012532

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

•
•
•
•
•

Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSACLINICA

88609085

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej
ružice +/- 3,5°

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 97,32
€ 140,31

80000000
80010000

€ 500,69
EAN 4057304012556

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Health & Care
Špeciálne termostaty

Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSACLINICA

• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej
ružice +/- 3,5°
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

€ 97,32
€ 140,31

80000000
80010000

59914169

€ 105,64

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

EAN 4057304012563

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
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• Páka so symbolom teplej a studenej vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické

Podomietkové termostatické batérie (HANSABLUEBOX)
HANSAELECTRA

80909001

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková/Termostatická/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia

ø170

€ 840,88
EAN 4057304008559

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA

81909001

59914579
64990100
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Termostatická/Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

ø 170

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 12 V

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

€ 886,93
EAN 4057304004865

Health & Care
Špeciálne termostaty

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

(magnetickým kľúčom)
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)
• Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80010000

€ 140,31

495
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HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické
HANSAELECTRA

80919001

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Tiptronic/Termostatická/Samostatný
transformátor |
Podomietková inštalácia

ø 170

€ 840,88
EAN 4057304008566

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

pomocou aplikácie
• Tento výrobok je k dispozícii aj so

špeciálnym nastavením. Možno napríklad
prednastaviť maximálnu dobu pre sprchovanie. Pre viac informácií kontaktujte naše
zastúpenie.
14
66

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky
• Bez sieťového zdroja

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSAELECTRA

81919001

Health & Care
Špeciálne termostaty

59914579
64990100
80010000

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/
Termostatická/Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

ø170

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
• Pracovné napätie: 12 V

€ 14,99
€ 98,85
€ 140,31

€ 886,93
EAN 4057304004889

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie
ø 55

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

14
66

ABP: PA-IX 29283/IBB |
• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Tlačidlo
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Spätný ventil (-y)

496
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• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú
inštaláciu vonkajšej krytky

• Automatický oplach (spláchnutie):
od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/3
0/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
• Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80010000

€ 140,31

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 18:00

HEALTH & CARE

Špeciálne termostatické

HANSAMINIMAT Poistný termostat
HANSAMINIMAT

63410020

Chróm

Ostatné produkty |
Termostatická

€ 221,28
EAN 4015474275270

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Rukoväť regulátora teploty vody
• (G3/8)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Spätný ventil (-y)
• Filter, filtre na nečistoty
• Bez pripojovacích etážiek

Pre kompletný výrobok objednajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200

HANSAMINIMAT

66380100

Chróm

Ostatné príslušenstvo

€ 24,22
EAN 4015474277977

• T-kus
Dodávka teplej vody: max. +90°C

HANSAMINIMAT

66390200

Chróm

Ostatné príslušenstvo

€ 30,62
EAN 4015474277984

• T-kus
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Health & Care
Špeciálne termostaty

• Medené pripojovacie trubičky | (G3/8)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HEALTH & CARE

Sprchy a Príslušenstvo

Health & Care
Sprchy a príslušenstvo

Sprchy a Príslušenstvo

Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

Sprchy a Príslušenstvo
HANSA

04480100

Chróm

Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
915 mm

€ 169,00
EAN 4015474031470

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
– Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
– Otočné pripojenie guľového kĺbu
Priemer: 18 mm

HANSAMEDIPRO

04120473

Chróm

Sprchová hadica |
1250 mm

€ 35,69
EAN 4015474255029

– Sprchová hadica (1250 mm)
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

• (G1/2)

HANSA

59911330

€ 79,78

HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2;
flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný
a vonkajší závit
DN15 |

EAN 4015474937086

Health & Care
Sprchy a príslušenstvo

Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSATEMPRA Sprchová batéria

HANSA

04050100

Chróm

Ostatné príslušenstvo |
DN15

G 1/2

08240282

€ 724,02

€ 95,19
EAN 4015474036888

• Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15.

41
G 1/2

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou.
Vhodné pre nástenné a podomietkové
batérie na úplné vypustenie sprchovej
hadice podľa smernice o nemocniciach
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie
Dodávka teplej vody: max. +90°C
• (G1/2)

500
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Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HEALTH & CARE

Sprchy a Príslušenstvo

HANSA

04050200

Chróm

Prepojovacie diely |
DN15

€ 72,04
EAN 4015474255234

• Násuvná spojka pre sprchové hadice, DN

15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podomietkové batérie.Pripojenie G 1/2, chróm. Dva
diely s integrovanou ochranou proti rotácii
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

HANSAJET

04110200

Chróm

Rameno pre sprchy |
Nástenná montáž

€ 21,29
EAN 4015474269354

Priemer: 21 mm

• (G1/2 x G1/2)
• Guľatá rozeta

• Vyloženie: 200 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAJET

51990200
Rameno pre sprchy |
Nástenná montáž

Chróm

€ 31,60
EAN 4015474269347

• Vyloženie: 165 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

G

1/

2

• (G1/2xG1/2)
• Guľatá rozeta

Health & Care
Sprchy a príslušenstvo

G 1/2

Priemer: 21 mm

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Príslušenstvo a náhradné diely

Príslušenstvo a náhradné diely
Výtokové ramená
HANSA

52502100

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15

€ 220,10
EAN 4015474068445

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

• Vnútorný závit | (G1/2)
• Vyloženie: 170 mm
• Pevné výtokové rameno

HANSA

HANSA

059821000050

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

€ 168,11

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN20

EAN 4015474520226

• (G3/4)
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 160 mm

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

059921000050

Chróm

Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN20

€ 209,60
EAN 4015474541115

• (G3/4)
• Guľatá rozeta
• Vyloženie: 250 mm

HANSA

05280100

Údržba a servis

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

• Pevné výtokové rameno
• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Prepojovacie diely |
Montáž na okraj vane

€ 192,58
EAN 4015474607675

Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2xG3/4)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSABLUEBOX Píslušenstvo
HANSA

59914182

€ 69,96

BLUEBOX predlžovacia sada 15 mm; pre
podomietkový systém HANSABLUEBOX;
možné nainštalovať maximálne 2 adaptéry pre predĺženie o 30 mm

HANSA

EAN 4057304000744

59914184

€ 66,50

HANSABLUEBOX reverzný adaptér; pre
podomietkový systém HANSABLUEBOX;
1. použitie: zámena prívodu studená/
teplá; 2. použitie: zmena vývodov
zmiešanej vody hore/dole; adaptér
predĺženia o 15 mm

EAN 4057304000751

• S obráteným prívodom teplej a studenej vody

HANSA

59914185

€ 54,83

HANSABLUEBOX preplachovacia zátka
podľa DIN EN 806-4 / EN 1717; vhodné
pre HANSABLUEBOX 8000/8001

HANSA

59914191

€ 51,71

Údržba a servis

HANSABLUEBOX okrúhla nastavovacia
ružica, 15 mm; vhodná pre všetky
okrúhle rozety HANSABLUEBOX s
Ø 170 mm

HANSA
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EAN 4057304000775

59914192

€ 51,71

HANSABLUEBOX štvorcová nastavovacia
ružica, 15 mm; vhodná pre všetky štvorcové rozety HANSABLUEBOX s rozmermi
151x150 mm

504

EAN 4057304000980

EAN 4057304000782

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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±'5Ã%$$6(59,6
HANSA

Príslušenstvo a náhradné diely
59914186
HANSABLUETUNE nastavovací adaptér;
vhodný pre všetky funkčné jednotky
HANSABLUEBOX; Možnosť BLUETUNE
nastavenia ružice po inštalácii o ± 3,5°

HANSA

€ 24,77
EAN 4057304000768

59914114
HANSA termostatická kartuša 3.4 bez regulácie prietoku vody; filter; s voskovou
patronou; bez stúpajúceho vretena

€ 48,37
EAN 4015474275614

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty

HANSA

59914183
Manuál BLUESWITCH; manuálny keramický prepínač vaňa/sprcha; vhodné
pre všetky funkčné jednotky BLUEBOX;
s prepínaním; s uzatváraním - funkčné
bez závislosti na tlaku

€ 48,37
EAN 4015474294035

Otočný prepínač

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

HANSA

59913189
predlžovacia sada 30mm pre kartušu
3.5, pre systémy na okraj vane

HANSA

59912160
Predlžovacia sada 20 mm ; pre pákové
zmiešavacie batérie s kartušou 4.8;
pre okrajový montážny systém
HANSACOMPACT

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 108,81
EAN 4015474166707

Údržba a servis

Predlžovacie a reverzné súpravy

€ 51,96
EAN 4015474057265
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

59913190

€ 85,00

Predlžovacia sada 30 mm pre prepínač;
pre systémy na okrej vane

HANSA

59912235

€ 66,74

Predlžovacia sada 30 mm pre prepínač; pre okrajový montážny systém
HANSACOMPACT

HANSA

EAN 4015474062511
Dostupné do: 31-12-2026

59912163

€ 106,17

Predlžovacia sada 30 mm pre výtokové
rameno; pre okrajový montážny systém
HANSACOMPACT

HANSA

EAN 4015474166806

59912169

EAN 4015474057296
Dostupné do: 31-12-2026

Chróm

€ 12,62
EAN 4015474057302
Dostupné do: 31-12-2026

Údržba a servis

Predlžovacia sada 30 mm pre vedenie
hadice; pre okrajový montážny systém
HANSACOMPACT

HANSA

59912754

€ 92,48

20 mm predlžovacia sada pre pákovú
a termostatickú batériu. Podomietkový
systém HANSAVAROX (pro predĺženie
40 mm: 2 x 59912754 prodlžovacia
sada a 4x120 mm 59913114 krížová
skrutka)

506
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EAN 4015474123977

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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±'5Ã%$$6(59,6
59913081

Chróm

Predlžovacia rozeta 12 mm pre
HANSAVAROX 170 mm; pre podomietkový systém HANSAVAROX

HANSA

59913590

€ 124,47

Predlžovacia sada, 20 mm, pre
HANSAMATRIX pákové batérie s kartušou 3.5

HANSA

€ 209,38

€ 209,38

59913136

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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EAN 4015474252080

Chróm

Predlžovacia sada 20 mm pre podomietkové teleso HANSAVARIO 57860100

Vydanie 01/2021

EAN 4015474252066

59913592
Predlžovacia sada, 20 mm, pre
HANSAMATRIX termostatické batérie
s dvojcestným ventilom/ s uzatváracím
ventilom

HANSA

EAN 4015474252073

59913591
Predlžovacia sada, 20 mm, pre
HANSAMATRIX pákové batérie s kartušou 3.5 s dvojcestným ventilom

HANSA

€ 50,08
EAN 4015474151284

€ 60,66
EAN 4015474161382

Údržba a servis

HANSA

Príslušenstvo a náhradné diely
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

59912589

€ 106,17

Prodlužovací sada 20 mm jea
jednoduchá regulácie prietoku

HANSA

59912459

€ 265,06

35 mm predlžovacia sada pre termostat
HANSAMAT; pre podomietkový
termostat 08040290/08050290 od
07.2003

HANSAMIX

EAN 4015474082465

01849183

EAN 4015474070745

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 144,96
EAN 4015474271449

• Renovačná sada pre už nainštalované

podomietkové telesá HANSAVARIO
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

HANSAMIX

01859183

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená
skrutkami

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

€ 77,72
EAN 4015474271456

• Renovačná sada pre už nainštalované

podomietkové telesá HANSAVARIO

Údržba a servis

Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

HANSA

59904983

€ 98,16

Univerzálna predlžovacia sada 20 mm
pre pákovú batériu HANSA - pre
podomietkové telesá 0100, 0200 a 0201
40mm: 2x predlžovacia sada
59904983

508
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• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená
skrutkami

EAN 4015474183384

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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Príslušenstvo a náhradné diely
08220100

€ 898,14

Príslušenstvo pre sprchy

EAN 4015474160774

• Prestavbová sada pre univerzálne podo-

mietkové teleso HANSA 0100 0100
Z pákovej sprchovej batérie
na termostatické prevedenie
Sada obsahuje:
· Adaptér
· Termostatická kartuša s uzatváracím ventilom
· Upevňovacia matica s O-krúžkom
· Montážny nástroj

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSA

59913948

€ 455,39

HANSAVARIO Sada pre konečnú
montáž 0200/0202 k termostatu
HANSAVARIO/HANSAMAT 0808

EAN 4015474267749

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSAMIX

08609175

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN20

€ 170,77
EAN 4015474077973

• Renovačná sada pre už nainštalované

podomietkové telesá HANSAVARIO

ABP: P-IX 7250/II

HANSA

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená
skrutkami | Krycia objímka
• Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

08050290

08619175

Chróm

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 983,83

€ 355,06
EAN 4015474078116

Údržba a servis

Priemer: 205 mm

• Renovačná sada pre už nainštalované

podomietkové telesá HANSAVARIO

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Rukoväť regulátora teploty vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená
skrutkami
• Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAVARIO Inštalačná jednotka

08050290

€ 983,83
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

08629175

Chróm

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

€ 347,17
EAN 4015474078161

• Renovačná sada pre už nainštalované

podomietkové telesá HANSAVARIO
Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

• Rukoväť regulátora teploty vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

HANSA

59911438

€ 195,39

Predlžovacia sada 35 mm pre inštalačnú
jednotku termostatu HANSAMAT Vario;
DN 15; (pre položky 0804 do 07.2003
/ 0808); Predchádzajúce modely viď
katalog náhradných dielov

HANSA

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Guľatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami

EAN 4015474965997

59913086

€ 35,46

Montážny držiak HANSAVARIO vhodný
pre inštalačnú jednotku HANSAVARIO
57860100. Vhodné pre inštaláciu na
sadrokartón a predstenové systémy

EAN 4015474158313

Preplachovacia zátka
HANSA

59912386

€ 38,68

Špeciálna preplachovacia zátka
podľa DIN EN 806-4 pre podomietkové
termostaty 08040290/08050290 od
07.2003

EAN 4015474068278

Údržba a servis

• Preplachovacia zátka

HANSA

59912794

€ 60,66

Pripojenie VAROX podľa DIN EN 806-4;
pre HANSAVAROX

EAN 4015474129559
Dostupné do: 31-12-2027

• Preplachovacia zátka

510
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Príslušenstvo a náhradné diely

HANSA

59913589
Čistiaca zátka termostatického zmiešavača HANSAMATRIX s dvojcestným
ventilom / s ovládaním prietoku

6k SW17

15

19

G1/2

€ 79,78
EAN 4015474245112

• Preplachovacia zátka

37

170

21

M18 x 1

HANSA

59912853
Preplachovacia súprava proti Legionelle; vhodná pre termostatické kartuše
HANSATEMPRA; vhodná pre telenú
dezinfekciu DVGW W 551

€ 45,99
EAN 4015474121904
Dostupné do: 30-04-2025

• Súprava pozostáva z:

- tri valcové kolíky
- Podložka
- Páka

HANSACLINICA

59914169
Ovládač pre dezinfekciu

€ 105,64
EAN 4057304012563

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C

(36° -44°)

• Páka so symbolom teplej a studenej vody

Údržba a servis

• Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Príslušenstvo a náhradné diely
Kartuše a ovládacie prvky
HANSA

HANSA

Údržba a servis

HANSA

HANSA

512
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59904601

€ 65,96

HANSAECO Ø 48 mm keramická kartuša
pre ovládanie teploty a prietoku vody
s vodnou brzdou na cca 50% prietoku.
Keramické doštičky s integrovanými
zásobníkmi na mazivo; funkcia pre
nastavenie maximálnej teploty (okrem
0914, 0912, 0123, 0148); obmezovač
prietoku až na cca. 6 l / min

EAN 4015474165632

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

59911437

€ 87,63

HANSA keramická kartuša Ø 48 mm;
keramické doštičky; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty a obdmezovač
prietoku až na cca. 6 l / min

EAN 4015474964242

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

59911431

€ 105,79

HANSAECO - TOP keramická kartuša
Ø 48 mm pre ovládanie teploty a prietoku vody so studeným štartom a vodnou
brzdou na cca 60% prietoku. Keramické
doštičky s integrovanými zásobníkmi
na mazivo; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty (okjrem 0914, 0912,
0123, 0148); obmedzovač prietoku až
na cca. 6 l / min (viď položka 59904601)

EAN 4015474961531

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky

• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

59912324

€ 42,69

Ovládacia kartuša HANSAECO 3.5;
vodná brzda pri cca. 50% prietoku vody;
s keramickými doštičkami; funkcia pre
nastavenie maximálnej teploty; obmedzovač prietoku až na cca. 6 l / min

EAN 4015474065826

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSA

HANSA

HANSA

Príslušenstvo a náhradné diely
59913953

€ 54,25

HANSAECO-TOP 3.5 ovládacia kartuša
s funkciou otvárania za studena; studená voda v strednej polohe, vodná brzda
pri cca. 50% prietoku vody; s keramickými doštičkami; funkcia pre nastavenie
maximálnej teploty

EAN 4015474270640

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky

• Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

59913075

€ 42,69

HANSA klasická kartuša 3.5; keramické
doštičky na mazivo; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty; obmedzovač
prietoku až na cca. 6l / min.

EAN 4015474148895

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

59913051
Ovládacia kartuša HANSA Joystick
3.5 pre HANSASTELA; s keramickými
doštičkami

€ 48,95
EAN 4015474150041

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAMURANO

59914129
EAN 4015474275768

• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

59912387
Ovládacia kartuša HANSAMURANO
s ovládacou pákou; keramické doštičky
so zásobníkom na mazivo

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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€ 30,41

HANSA kartuša 4.0 pre HANSASIGNATUR,
HANSADESIGNO od roku 2018,
HANSAPINTO od roku 2017

€ 201,94

Údržba a servis

HANSA

EAN 4015474068339
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

59913914

€ 41,01

HANSA kartuša 2.5, s keramickými
doštičkami

EAN 4015474269385

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSA

59912791

€ 65,03

Ovládacia kartuša HANSA 4.0
vhodná pre série HANSAMOTION a
HANSARONDA STYLE; s keramickými
doštičkami; nastaviteľná ochrana proti
obareniu

HANSA

EAN 4015474214217

59913949

€ 53,46

HANSA 3.5 bezpečnostná kartuša; s
keramickými doštičkami; funkcia pre
nastavenie maximálnej teploty

EAN 4015474270657

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

Údržba a servis

HANSA

HANSA

HANSA

59904501

€ 260,41

Kartuša s integrovaným riadením
prietoku vhodná pre HANSAMAT
/ HANSAVARIO 0808; s voskovou
patronou, filtrom a adaptérom
DN15

EAN 4015474165267

• (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

59912843

€ 195,39

Termostatická kartuša HANSA s uzatváraním, vhodné pre podomietkové telesá
HANSAVAROX 4000/4001
DN15

EAN 4015474121102

• (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

59913323

€ 47,41

Sedlo HANSANOVA STYLE

514
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EAN 4015474199460

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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59911777

Sedlo pre HANSANOVA, od 07.1999

HANSA

HANSA

HANSA

HANSA

HANSA

€ 48,00
EAN 4015474009776

59913311

€ 164,93

Termostatická kartuša HANSATEMPRA
bez regulácie prietoku; filter; s voskovou patronou; bez stúpajúceho vretena;
vhodná pre tepelnú dezinfekciu podľa
DVGW W 551 v kombinácii s preplachovou sadou 59912853 (postačuje
jedna sada na objekt); bez dodatočného
nastavenia

EAN 4015474196278

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

59911525

€ 177,47

Termostatická kartuša HANSATEMPRA
bez regulácie prietoku; filter; s voskovou patronou; vhodná pre tepelnú
dezinfekciu podľa DVGW W 551 v kombinácii s preplachovou sadou 59912853
(postačuje jedna sada na objekt); možné
bez dodatočného nastavenia
DN15

EAN 4015474769595

• (G1/2)
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

59913463

€ 259,37

Termostatická kartuša pre
HANSATEMPRA STYLE zamenené
pripojenie teplej a studenej vody

EAN 4015474210462

• S obráteným prívodom teplej a studenej vody

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

59911527

€ 276,09

Termostatická kartuša HANSA pre
HANSAcube a HANSAtempra THM;
zamenené pripojenie studenej / teplej
vody
DN15

EAN 4015474769625

• S obráteným prívodom teplej a studenej
vody | (G1/2)

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
• Filter, filtre na nečistoty

59912853
Preplachovacia súprava proti Legionelle; vhodná pre termostatické kartuše
HANSATEMPRA; vhodná pre telenú
dezinfekciu DVGW W 551

Údržba a servis

HANSA

Príslušenstvo a náhradné diely

€ 45,99
EAN 4015474121904

• Súprava pozostáva z:

- tri valcové kolíky
- Podložka
- Páka

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_503-522_9-1_Maintenance_SVT.indd 515

515
22.04.2021 18:02

±'5Ã%$$6(59,6

Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

HANSA

59913871

€ 215,43

HANSA termostatická kartuša 3.3 bez regulácie prietoku vody; filter; s voskovou
patronou, bez stúpacieho vretena

EAN 4015474260078

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

59913823

€ 79,78

HANSA termostatická kartuša 2.7, bez
regulácie prietoku; s filtrom; s voskovou
patronou; bez stúpacieho vretena;
vhodné pre tepelnú dezinfekciu podľa
DVGW W 551 a bez zabudovaného
obmedzovača maximálnej teploty

EAN 4015474258099

• Tepelná dezinfekcia podľa predpisu

DVGW W 551
• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

59914114

€ 48,37

HANSA termostatická kartuša 3.4 bez regulácie prietoku vody; filter; s voskovou
patronou; bez stúpajúceho vretena

EAN 4015474275614

• Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

• Filter, filtre na nečistoty

Údržba a servis

HANSA

• Filter, filtre na nečistoty

516
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Príslušenstvo a náhradné diely

Batérie / Napájanie/ Káble
HANSA

HANSA

59911670

€ 24,96

Líthiová batéria 6 V, typ 2CR5 / DL245

EAN 4015474977327

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

• Pracovné napätie: 6 V

59912443
Líthiová batéria 6 V, typ CR-P2 / DL223A

€ 64,86
EAN 4015474069770
Dostupné do: 31-03-2027

HANSA

59913158
Lithiová batéria 6 V, vodotesná

€ 85,00
EAN 4015474162594
Dostupné do: 31-12-2027

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V

HANSA

• Pracovné napätie: 6 V

64490100
Smart príslušenstvo

€ 88,23
EAN 4015474273313

• Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bez-

Údržba a servis

dotykové batérie HANSA. Vstupné napätie
100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie
12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m
s konektorom

• Pracovné napätie: 230/12 V

HANSAELECTRA

64490900
Smart príslušenstvo

€ 82,30
EAN 4057304008795

• Zdroj napájania

550 mA vhodný pre bezdotykové batérie
HANSA, so senzorom podporujúcim
Bluetooth® pripojenie
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz
Výstupné napätie 9 VDC (SELV)
Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom

• Pracovné napätie: 9 V
Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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64421109
64432009

€ 564,06
€ 504,70
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

64990100

55

50

€ 98,85

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273320

• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové

armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V /
50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

230 V
INPUT: 230V 50Hz 150mA
OUTPUT: 12V 1A 12 W

12 V

32

50

HANSA

• Počet pripojených zariadení: 5

• Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

59914579

€ 14,99

Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový, pripojovací kábel 10 m

HANSA

€ 564,06
€ 504,70

EAN 4057304009679

58280100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474110786

• Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové ba-

térie HANSA; Vstupné napätie 100-240 V /
50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A
(SELV) značka CE, trieda ochrany 2. Pripojenie pomocou pružinových svoriek.Balenie
obsahuje: plastové puzdro, inštalačnú
krabičku 60 mm s krytom, pripojovací
kábel 7,0 m s konektorom
• Počet pripojených zariadení: 7

HANSA

• Pracovné napätie: 12 V

58300100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474111059

• Napájacia jednotka pre inštaláciu do rozÚdržba a servis

vádzača pre bezdotykové batérie HANSA;
Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz;
Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV);
značka CE, značka cUL, trieda ochrany 1;
pripojenie pomocou pružinovej spony;
plastové puzdro; montáž na nosnú lištu
DIN EN 50022; pripojovací kábel 10 m
s konektorom
• Počet pripojených zariadení: 7

518
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• Pracovné napätie: 12 V

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSA

Príslušenstvo a náhradné diely
59913412
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 1 m

€ 39,44
EAN 4015474207714

59910648
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 1,5 m

€ 42,73
EAN 4015474845794

59913414
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 2 m

€ 47,41
EAN 4015474207738

59913415
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 2,5 m

€ 47,41
EAN 4015474207745

59913416
Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 3 m

€ 56,09
EAN 4015474207752

59913417

€ 85,00
EAN 4015474207769

Údržba a servis

Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 7 m

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA Výrobky s bezpečnostnými prvkami
HANSA

63202350

€ 114,51

Kombinácia ventilov pre 1 alebo 2
rúrový systém |
Nástenná montáž

EAN 4015474053519

ABP: P-IX 29179/I | TÜV: TÜV.SV.16-547.1/2".W.p

HANSA

63302350

€ 192,88

Kombinácia ventilov pre 1 alebo 2
rúrový systém |
Nástenná montáž

EAN 4015474053618

ABP: P-IX 29179/I | TÜV: TÜV.SV.16-547.1/2".W.p

HANSA

00790000

Chróm

Údržba a servis

Protizápachová zátka / sifón

HANSA

€ 22,55
EAN 4015474267886

59911330

€ 79,78

HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2;
flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a
vonkajší závit

EAN 4015474937086

DN15 |
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSATEMPRA Sprchová batéria

520
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Príslušenstvo a náhradné diely

HANSA

59902034

Chróm

Excentrické pripojenie s uzatváracím
ventilom; Obsah: 1 kus; skladá sa z
excentrického spojenia s uzatváracím
ventilom, filtrom a plochým tesnením

€ 28,70
EAN 4015474052949

• Excentrické etážky

HANSA

02720200

Chróm

Krycie ružice |
48 - 58 mm

€ 57,87
EAN 4015474267398

• Krycie ružice- 3 x tesnené, s uzatvárateľný-

mi etážkami. Vhodné pre HANSAMEDIPRO.
Balenie: sada 2 kusov etážiek a ružíc.
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Trojito

HANSA

04050200

tesnené krycie ružice | (G1/2)

Chróm

Prepojovacie diely |
DN15

€ 72,04
EAN 4015474255234

• Násuvná spojka pre sprchové hadice,

DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podomietkové batérie.Pripojenie G 1/2, chróm. Dva
diely s integrovanou ochranou proti rotácii
– Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
• (G1/2)

HANSA

04050100

Chróm

Vypúšťací ventil hadice |
DN15

G 1/2

€ 95,19
EAN 4015474036888

• Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15.

G 1/2

Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou.
Vhodné pre nástenné a podomietkové
batérie na úplné vypustenie sprchovej
hadice podľa smernice o nemocniciach
RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie

Údržba a servis

41

Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G1/2)

HANSA

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

59912483
Sada pro dodatočné vypúštanie

€ 46,62
EAN 4015474071278

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Vydanie 01/2021
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Príslušenstvo a náhradné diely
HANSA

59913577

€ 18,98

HANSASHINE - leštiaci prípravok na
batérie, obsah 75ml

HANSA

EAN 4015474250307

59913578

€ 20,14
EAN 4015474251199

Údržba a servis

HANSASHINE MINACOR; čistiaci prostriedok na umývadlo; 125 ml
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ALESSI SWAN by HANSA

60$57.8&+<$

SMART KUCHYNSKÉ BATÉRIE
ALESSI SWAN by HANSA
ALESSI SWAN by HANSA

07452203

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 1.469,70
EAN 4057304005541

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Samostatné elektronické tlačidlo
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Filter, filtre na nečistoty
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

ALESSI SWAN by HANSA

•
•
•
•
•
•

Externá riadiaca jednotka
Napájací zdroj
Svetelná indikácia funkcií
Batéria: CR 2450 3 V
Vyloženie: 181 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena:
110° (85° / 60°)

07462283

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (2 montážne otvory), DN15

€ 1.534,26
EAN 4057304005558

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
– Ručná sprcha
– Sprchová hadica (1500 mm)

Dve ovládacie páky / rukoväte
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Tlačidlo
Samostatné elektronické tlačidlo
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Spätný ventil (-y)

• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Batéria: CR 2450 3 V
• Vyloženie: 181 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
110° (85° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CACHÉ®-zapustený aerátor
umiestnený priamo vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie):
60 s (4-120 s)
• Pracovné napätie: 12 V
Kuchyňa

•
•
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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ALESSI SWAN by HANSA
ALESSI SWAN by HANSA

60$57.8&+<$
07442203

Chróm

Drezová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 1.065,92
EAN 4057304005534

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Dve ovládacie páky / rukoväte
Rukoväť regulátora teploty vody
Rukoväť regulátora prietoku vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 181 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
110° (85° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Kuchyňa

•
•
•
•

524
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HANSAFIT Semipro

Kuchyňa

60$57.8&+<$
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HANSAFIT

60$57.8&+<$

HANSAFIT
HANSAFIT

65232213

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
122

294

193
223

€ 714,23
EAN 4015474273443

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
108

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

ø 34 - 37

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

max 40

375

ø 62

G 3/8

•
•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

HANSAFIT

122

Externá riadiaca jednotka
Napájací zdroj
Svetelná indikácia funkcií
Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)

65242213

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Pracovné napätie: 5 V

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

294

193
223

€ 801,95
EAN 4015474273450

108

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

ø 34 - 37

• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

ø 62
375
max 40

•
•
•
•

71

G 3/8

G
G 3/8

1/

2

G 3/8

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Napájací zdroj

• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHÉ®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 5 V

Kuchyňa

•
•
•
•
•
•
•
•

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
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HANSAFIT Semipro

60$57.8&+<$
HANSAFIT Semipro
HANSAFIT

65252213

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 919,89
EAN 4057304004513

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G3/8

•
•
•
•
•
•
•

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

HANSAFIT

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)

65262213

• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Pracovné napätie: 5 V

Chróm

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 1.034,92
EAN 4057304004544

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie

pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G3/8

Dve ovládacie páky / rukoväte
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
Filter, filtre na nečistoty
Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom

• Napájací zdroj
• Svetelná indikácia funkcií
• Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s
(10/30/60/120/180 s)
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)

• Otočné výtokové rameno
• Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s
(10/40/60/120/180 s)
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 5 V

Kuchyňa

•
•
•
•
•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAFIT Semipro
HANSAFIT

60$57.8&+<$
65292203

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Batériová prevádzka/Ventil pre
umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 702,87
EAN 4057304004605

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Ø34.5

G1/2

G3/8

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

HANSAFIT

65282203

• Batéria: Lithium 2CR5 6 V
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 6 V

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 489,61
EAN 4057304004599

• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania

Ø34.5

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G3/8

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 200 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 60°)
• Otočné výtokové rameno

Kuchyňa

•
•
•
•
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HANSADESIGNO STYLE

+$16$.8&+<$

HANSA KUCHYNSKÉ BATÉRIE
HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE

51012283

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 398,60
EAN 4057304007033

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie

°

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ø
ø

ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

HANSADESIGNO STYLE

51021183

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Pre
beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15
°

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

€ 488,71
EAN 4057304007064

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ø
ø

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO STYLE

+$16$.8&+<$
51382283

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Batériová prevádzka/Ventil pre
umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 504,53
EAN 4057304007071

• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

l=400

G
G

3/

4

71

1/

2

G 3/8

G 3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

HANSADESIGNO STYLE

51362283

•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 3 V

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 443,38
EAN 4057304007057

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
150° (60° / 0°)

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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HANSADESIGNO STYLE / HANSALIGNA
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HANSADESIGNO STYLE

51372283

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Batériová prevádzka/Ventil pre
umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

l=400

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd

G

3/

4

71

G

1/

2

G 3/8

€ 550,41
EAN 4057304007101

G 3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty

• Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
impulzom
• Externá riadiaca jednotka
• Svetelná indikácia funkcií
• Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
• Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
• Vyloženie: 200 mm

HANSALIGNA

55282203

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
150° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
• Pracovné napätie: 3 V

HANSALIGNA
Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 307,70
EAN 4015474261716

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29665/IO
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Rukoväť regulátora prietoku vody
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 189 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

• Otočné výtokové rameno
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

•
•
•
•

Vydanie 01/2021
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HANSASTELA / HANSARONDA
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HANSASTELA
HANSASTELA

57112273

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 301,69
EAN 4015474263116
Dostupné do: 30-06-2021

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29677/IO

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Rukoväť regulátora prietoku vody
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty

•
•
•
•

Vyloženie: 170 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSARONDA
HANSARONDA

54912273

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 314,16
EAN 4015474263086

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: P-IX 29666/IO | ACS: 16 ACC LY 698
• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 217 mm

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Výsuvné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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HANSARONDA

+$16$.8&+<$
HANSARONDA

54912283

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 323,59
EAN 4015474263093

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

ABP: P-IX 29667/IBO | ACS: 16 ACC LY 698
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 221 mm

HANSARONDA

55231103

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Vyťahovacia sprcha
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Pre
beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 380,99
EAN 4015474261662

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Medené pripojovacie trubičky
Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSARONDA

•
•
•
•
•

Spätný ventil (-y)
Vyloženie: 221 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Vyťahovacia sprcha

03342273

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 266,61
EAN 4015474263185

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Kuchyňa

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29657/IO | ACS: 16 ACC LY 698
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

•
•
•
•
•

Vyloženie: 200 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Výsuvné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSARONDA
HANSARONDA

+$16$.8&+<$
03382273

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 276,09
EAN 4015474263192

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29658/IBO | ACS: 16 ACC LY 698
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v
domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)

HANSARONDA

55191133

•
•
•
•
•

Vyloženie: 200 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Vyťahovacia sprcha
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 333,48
EAN 4015474261822

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 200 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 270°

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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HANSACARE
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HANSACARE
HANSACARE

46102206

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 171,84
EAN 4057304010804

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

G 3/8

ABP: P-IX 29713/IB
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Dlhá páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Bez otvoru na tiahlo
• Vyloženie: 214 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120°
(40° / 80°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAMIX
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HANSAMIX
HANSAMIX

01142283

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 292,33
EAN 4015474276543

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29503/IA | ACS: 16 ACC NY 271
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody

HANSAMIX

01121183

•
•
•
•
•

Vyloženie: 203 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 334,64
EAN 4015474276574

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 7303/IO
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm

•
•
•
•

Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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HANSAMIX
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HANSAMIX

01152283

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 427,87
EAN 4015474276604

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ABP: PA-IX 29662/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

HANSAMIX

01211183

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku/Pre beztlakové ohrievače
vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 382,55
EAN 4015474276611

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
• Otočné výtokové rameno

HANSAMIX

01382283

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 480,05
EAN 4015474276628

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pouKuchyňa

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha
ABP: P-IX 29287/IBO
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Vyťahovacia sprcha
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
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HANSAMIX
HANSAMIX

+$16$.8&+<$
01392183

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 666,62
EAN 4015474276666

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha
ABP: PA-IX 29663/IBO
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

HANSAMIX

01361183

•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Vyťahovacia sprcha
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 543,03
EAN 4015474276673

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
– Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Spätný ventil (-y)
• Vyloženie: 235 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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HANSAMIX

+$16$.8&+<$
HANSAMIX

01692183

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 309,40
EAN 4015474271357

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 300 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

HANSAMIX

01692283

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 347,52
EAN 4015474271364

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA
• Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
• Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie
teploty a prietoku vody
• Vyloženie: 311 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
• Otočné výtokové rameno

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021
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HANSATWIST
HANSATWIST

09202203

74
56

18

299

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

209
193

273

€ 316,17
EAN 4015474274822

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

88

• Vodné cesty bez poniklovania

47

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

max.40

33.5

500

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

09202205

74
56

18

299

273

Vyloženie: 193 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

209
193

•
•
•
•
•

€ 316,17
EAN 4015474274839

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova

88
47

max.40

• Vodné cesty bez poniklovania
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

33.5

500

G3/8

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•
•

Vyloženie: 193 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
Otočné výtokové rameno
Liata konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

•
•
•
•
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HANSATWIST
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HANSATWIST

09221103

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Pre
beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 344,67
EAN 4015474274860

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 193 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

HANSATWIST

09142283

• Liata konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 214,19
EAN 4015474261129

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 199 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.

10517_HANSA_PL2021_SK_523-556_10-1_Kueche_SVT.indd 541

541
22.04.2021 18:03

HANSATWIST
HANSATWIST
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09142285

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 214,19
EAN 4015474261136

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

09121183

•
•
•
•

Vyloženie: 199 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 249,54
EAN 4015474261143

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou

vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 199 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
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HANSATWIST

09692193

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 192,76
EAN 4015474269644

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28937/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče | (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSATWIST

09692195

•
•
•
•

Vyloženie: 232 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 192,76
EAN 4015474269651

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28937/IA
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Strmeňová páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče | (G1/2)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 232 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

•
•
•
•
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HANSAVANTIS
HANSAVANTIS STYLE

52202207

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 305,34
EAN 4015474275294

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29085/IA
•
•
•
•

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

52221107

•
•
•
•
•

Vyloženie: 164 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 322,60
EAN 4015474275317

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 8 mm

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 164 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Kuchyňa

•
•
•
•
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HANSAVANTIS

+$16$.8&+<$
HANSAVANTIS

52482273

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 195,24
EAN 4015474261198

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

52482277

•
•
•
•

Vyloženie: 201 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 195,24
EAN 4015474261174

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 201 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Kuchyňa

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAVANTIS
HANSAVANTIS

+$16$.8&+<$
52491173

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 233,19
EAN 4015474261228

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAVANTIS STYLE

52491177

•
•
•
•

Vyloženie: 201 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 233,19
EAN 4015474261211

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 201 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Kuchyňa

•
•
•
•
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HANSAVANTIS

+$16$.8&+<$
HANSAVANTIS

52532103

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 252,19
EAN 4015474092556

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28937/IA |
SVGW: 1104-5843

HANSAVANTIS STYLE

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

52532107

• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

€ 252,19
EAN 4015474094789

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28937/IA |
SVGW: 1104-5843
Jedna ovládacia páka / rukoväť
Pin - tyčinková páka
Páka so symbolom teplej a studenej vody
Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Excentrické etážky | Tlmiče
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 200 mm

Kuchyňa

•
•
•
•

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAPINTO

+$16$.8&+<$

HANSAPINTO
HANSAPINTO
84

45132283

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

85

20
°

243
355

247

ø23

Chróm

213
ø47

€ 251,11
EAN 4057304003134

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

500

max. 40

ø33.5

G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody

HANSAPINTO

45142283

213

243
355

85

ø47

°
20

ø23

Vyloženie: 213 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

247

84

•
•
•
•
•

€ 313,57
EAN 4057304003141

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

540
max. 40

375

ø33.5

G1/2-G3/4
G3/8

DVGW: DW-6506CS0561
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno

HANSAPINTO

45082293

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 167,32
EAN 4057304014727

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné
Kuchyňa

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

ABP: P-IX 29713/IB
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
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• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 40°)
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 18:03

HANSAPINTO

+$16$.8&+<$
HANSAPINTO

45381193

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 232,94
EAN 4057304014734

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 40°)
• Otočné výtokové rameno

HANSAPINTO

45202293

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Profilovaná konštrukcia
• Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom
vody

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 239,50
EAN 4057304014741

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 213 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 40°)
• Otočné výtokové rameno

HANSAPINTO

45182283

231

215

ø53

€ 312,14
EAN 4057304003202

• Telo batérie z mosadze DZR
• 3S - inštalačný systém pre bezpečné

a jednoduché upevnenie batérie
• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

max 40

Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

Kuchyňa

484

ø33.5

157

10
°

87

Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Profilovaná konštrukcia
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

279

•
•
•
•

G3/8

DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29695/IBO
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a
prietoku vody
• Vyloženie: 231 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 40°)

• Otočné výtokové rameno
• Vyťahovacia sprcha
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
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HANSAPRIMO

+$16$.8&+<$

HANSAPRIMO
HANSAPRIMO

49202203

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

241

ø 28

292

227

€ 267,21
EAN 4015474274921

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

192

385
max 38

ø 34 - 37

Chróm

G 3/8

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29086/IA
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 192 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

HANSAPRIMO

49221103

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 277,43
EAN 4015474274945

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 192 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

HANSAPRIMO

49482203

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 139,35
EAN 4015474261068

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

Kuchyňa

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 18:03

HANSAPRIMO

+$16$.8&+<$
HANSAPRIMO

4948220300676

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 174,55
EAN 4057304008405

Dodávka teplej vody: max. +90°C
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
• Flexibilné pripojovacie hadičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

HANSAPRIMO

49491103

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 211,51
EAN 4015474268289

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Medené pripojovacie trubičky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•

Vyloženie: 210 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAPRIMO
HANSAPRIMO

+$16$.8&+<$
49502203

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 282,50
EAN 4015474261082

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

HANSAPRIMO

49522203

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 262,73
EAN 4057304002427

• zabezpečené proti spätnému toku pri pou-

žití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

Kuchyňa

ACS: 16 ACC LY 697
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Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021
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HANSAPOLO

+$16$.8&+<$
HANSAPOLO
HANSAPOLO

91

303

235

20
°

ø23

203
ø46

€ 255,00
EAN 4057304002991

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

470

ø33.5

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

237

80

4-40

51562293

G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPOLO

51602293

•
•
•
•
•

Vyloženie: 203 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 285,94
EAN 4057304003783

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 203 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri
kolísaní tlaku
• Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Kuchyňa

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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HANSAPOLO

+$16$.8&+<$

HANSAPOLO

52702293

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

255

°

ø20

€ 125,03
EAN 4057304005183

228

301

20

• Montážny systém Rapid

136

Prietok pri tlaku 3 bar: 10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

221

461
max 40

ø46
ø 33.5

G3/8

ACS: 17 ACC LY 162
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Filter, filtre na nečistoty
• Vyloženie: 221 mm

HANSAPOLO

51482293

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

255
88

130

168

8°

216

• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (360° / 0°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

€ 108,20
EAN 4057304002854

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Ø51

444
max. 45

Ø33.5

G3/8

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 216 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (80° / 40°)

HANSAPOLO

5148229300676

88

130

168

8°

216
ø51

444

max. 45

ø33.5

Kuchyňa

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

255

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

€ 108,20
EAN 4057304002885

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• podľa normy NF077, klasifikovaná

kategória C3
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

G3/8

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
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• Energeticky úsporný variant - studená voda
v strednej polohe páky
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 216 mm

• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° /
40°)
• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 18:03

HANSAPOLO

+$16$.8&+<$
HANSAPOLO

51591193

ø51

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

max. 45

374

ø33.5

444

€ 182,39
EAN 4057304002892

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid

131

168

8°

88

215

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

255

G3/8
G3/8

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 215 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (60° / 0°)

HANSAPOLO

52662293

• Otočné výtokové rameno
• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor
s laminárnym prúdom vody

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

€ 139,11
EAN 4057304002908

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 216 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena:
120° (360° / 60°)

HANSAPOLO

51612193

•
•
•
•

Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací
ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

192

G1/2

150 ±15

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

€ 133,01
EAN 4057304004957

93

144

• Telo batérie z mosadze DZR

150

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vydanie 01/2021

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH.
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• Excentrické etážky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 234 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
• Otočné výtokové rameno

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

Kuchyňa

84

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
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HANSAPOLO / HANSAPICO
HANSAPOLO

51622193

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15 |
284 mm

298

92

144

G1/2

150± 15

+$16$.8&+<$
€ 135,62
EAN 4057304004964

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

200

84

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
• Excentrické etážky
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

HANSAPICO

46082273

•
•
•
•

Vyloženie: 200 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
Otočné výtokové rameno
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPICO
Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

255
81

167

130

8°

ø51
216

€ 110,37
EAN 4057304002274

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

444
max 45

ø33.5

G3/8

ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody
• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody
• Vyloženie: 210 mm
• Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
• Otočné výtokové rameno

HANSAPICO

46092273

301

221
ø46

€ 126,14
EAN 4057304002298

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Kuchyňa

461
max 40

ø46
ø33.5

228

20°

ø20

129

Chróm

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

255

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

G3/8

ACS: 17 ACC LY 162
• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Páka so symbolom teplej a studenej vody
• Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty
a prietoku vody

556
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• Nastaviteľný obmedzovač teploty vody
(súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
• Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty
a prietoku vody

•
•
•
•
•

Vyloženie: 221 mm
Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
Otočné výtokové rameno
Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Uvedené ceny sú brutto ceny za kus v EUR bez DPH. Vydanie 01/2021

22.04.2021 18:03

Servisné témy

Vytvorte si s nami váš vlastný sortiment:
HANSASERVICEplus
9\WODÑWHVLYDčXSHÑLDWNXVLQGLYLGXÆOQ\PVWYÆUQHQèP
2b&RUSRUDWH,GHQWLW\KRYRUèNDĩGĤDYčDNHčWHVWÆOH
QHGRUD]LODGRYčHWNĤFKNėSHôQè6WYÆUQLWHVLYDčH
DUPDWėU\+DQVDWDNDE\VDKRGLOLNYDčHMILUPHDNYDčHM
RVREQRVWLoLXĩWUYÆWHQDXYHGHQèQÆ]YXÑLPHQDDOHER
LQĤFKPDWHULÆORFKVHANSA SERVICEplusXUREèWHYDčX
DUPDWėUXHANSAVėÑDVđRXYDčHMSUH]HQWÆFLH3ĀVRELYØ

3UL]QDMWHVYRMXSUDYėWYÆUVLQGLYLGXÆOQ\PLSRYUFKPL
.ėSHôùDMHYĩG\YĤUD]RPčWĤOXDYNXVX1LHYĩG\SULWRP
UDG\DUPDWėUKRYRULDURYQDNĤPMD]\NRPDNRÑORYHN
HANSA SERVICEplusMHLGHÆOQ\PVSURVWUHGNRYDWHôRP
WDNHMWRNRPXQLNÆFLH6WYÆUQLWHVLYDčXNėSHôùXYRYDčLFK
IDUEÆFK=YRôWHVLQH]Y\ÑDMQØSRYUFKRYØėSUDY\SUHYDčH
DUPDWėU\8NÆĩWHNWRVWH3UL]QDMWHVYRMXSUDYėWYÆU

Servisné témy

$SUHNYDSWHYDčLFKKRVWèŏ

Vydanie 01/2021
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Servisné témy

1ÆYRGQDRčHWURYDQLHDėGUĩEX
SURGXNWRYHANSA
0RGHUQØVDQLWÆUQHDUPDWėU\VDGQHVY\UÆEDMė]UĀ]Q\FK

oLVWLDFHSURVWULHGN\QDVDQLWÆUQHDUPDWėU\

PDWHULÆORYWDNDE\PRKOLE\đVSOQHQØSRĩLDGDYN\QDčLFK

1HQDKUDGLWHôQRX]ORĩNRXÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRYQD

]ÆND]QèNRY]KôDGLVNDGL]DMQXDIXQNFLH$E\VDGRVLDKOD

RGVWUÆQHQLHYÆSHQDWĤFKXVDGHQèQVėN\VHOLQ\3UL

GOKÆĩLYRWQRVđDSRWHčHQLH]IXQNFLHSURGXNWXDY\OėÑLORVD

RčHWURYDQèDUPDWėUWUHED]ÆVDGQHGRGUĩLDYDđQDVOHGXMėFH

SRčNRGHQLHDUHNODPÆFLDPXVLDVDDNRSULSRXĩèYDQèWDNDM

RGSRUėÑDQLD

SULSUDYLGHOQRPÑLVWHQèGRGUĩLDYDđVWDQRYHQØSRGPLHQN\

ŝ3RXĩèYDMWHOHQSURVWULHGN\QDNWRUĤFKMHYĤVORYQHXYHGH-

DEUDđGRėYDK\]QÆčDQOLYRVđPDWHULÆORYDÑLVWLDFLFK
S URVWULHGNRY

QØĩHVėYKRGQØSUHGDQėREODVđSRXĩLWLD
ŝ1 HSRXĩèYDMWHĩLDGQHÑLVWLDFHSURVWULHGN\NWRUØREVDKXMė
N\VHOLQXVRôQėN\VHOLQXPUDYÑLXDOHERN\VHOLQX

3OÆQRYDQLHÑLVWHQLDYbREODVWLYHUHMQØKR
NRPHUÑQØKRY\XĩèYDQLD
6SHNWUXPYHUHMQĤFKNRPHUÑQĤFKREMHNWRYVLDKDSUèNODGQH
RGQHPRFQèFD]DULDGHQèSUHSRWUDYLQÆUVN\SULHP\VHOFH]
čSRUWRYLVNÆDĩSRKRWHO\DUHčWDXUÆFLHSULÑRPDGHNYÆWQH
VDQLWÆUQHÑLVWHQLHMHYHôPLUR]GLHOQHYb]ÆYLVORVWLRGVSĀVREX
XVDG]RYDQLDQHÑLVWĀWDWYRUE\YÆSHQDWĤFKXVDGHQèQ

RFWRYėSUHWRĩHWLHWRSURVWULHGN\PĀĩXVSĀVRELđ]ÆYDĩQØ
S RčNRGHQLD
ŝ1 HSRXĩèYDMWHÑLVWLDFHSURVWULHGN\REVDKXMėFHFKOÿURYØ
ELHOLGOÆ DNRQDSU6DYR 
ŝ7DNWLHĩÑLVWLDFHSURVWULHGN\REVDKXMėFHN\VHOLQX
IRVIRUHÑQėVėSRXĩLWHôQØOHQYbREPHG]HQHMPLHUH
ŝ3RXĩLWLHDEUD]èYQHSĀVRELDFLFKSRPRFQĤFKÑLVWLDFLFK

3OÆQRYDQLHÑLVWHQLDMHSUHGSRNODGRPSUHYRôEXYKRGQĤFK

SUèSUDYNRYDSURVWULHGNRYDNRVėÑLVWLDFHSUÆčN\DEUD]èY-

SURVWULHGNRYDSRVWXSRYÑLVWHQLD3ULùRPE\PDOLE\đ

QHKXEN\DXWLHUN\]PLNURYOÆNLHQMHQXWQØY\OėÑLđ

SULQDMPHQčRP]RKôDGQHQØQDVOHGXMėFHRNROQRVWL

SUHWRĩHPĀĩXY\YRODđSRčNRGHQLH SRčNUDEDQLH 

ŝPLHVWRSRXĩLWLD

ŝ0 LHčDQLHÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRY]ÆVDGQHQLHMHSRYROHQØ

ŝI UHNYHQFLDDGUXKÑLVWHQLD ]ÆNODGQØDOHERXGUĩLDYDFLH
ÑLVWHQLH 
ŝGUXKLQčWDORYDQĤFKSURGXNWRY ]ÆNODGQØPDWHULÆO\
DPDWHULÆO\SRYUFKRYĤFKSOĀFK 
ŝFHONRYĤVWDYLQčWDORYDQĤFKSURGXNWRY

Odporúčame HANSASHINE
1ÆčÑLVWLDFLSURVWULHGRNQDDUPDWėU\DXPĤYDGOÆ0LQDFRU
PÆSHUIHNWQØ]ORĩHQLHQDMHPQėVWDURVWOLYRVđRbWLHWR
YĤUREN\

3RYUFKRYØSORFK\VDQLWÆUQ\FKDUPDWėU
1DMÑDVWHMčLHSRXĩèYDQÆSRYUFKRYÆSORFKDVDQLWÆUQHM
DUPDWėU\MHFKUÿPRYDQÆDOHERQLNORYDQÆSRYUFKRYÆSORFKD
YbVėODGHV',1b(1b2NUHPWRKRVDSRXĩèYDMėÔDOčLH
materiály:
ŝQHKUG]DYHMėFDRFHô
ŝS ODVWRYØPDWHULÆO\YUÆWDQHODNRYQDQÆčDQĤFKSUÆčNRYR
DOHERODNRYVUR]SėčđDGODPL

-HQXWQØEH]SRGPLHQHÑQHSRVWXSRYDđSRGôDQÆYRGRY

ŝHOR[RYDQĤKOLQèN

QDSRXĩLWLHY\GDQĤFKYĤUREFDPLÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRY

ŝSRYODN\39' WYUGØSRYODN\VNRYRYĤPY]KôDGRP 

=ÆVDGQHMHQXWQØGRGUĩLDYDđQDVOHGXMėFH

ŝJDOYDQLFN\QDQÆčDQØčSHFLÆOQHSRYODN\QDSRYUFKRYØ

ŝoLVWHQLHVDPXVèY\NRQÆYDđVSĀVRERP]RGSRYHGDMėFLP

SORFK\QDSU]ODWR$UDQMDDSRG
)DUHEQØQHNRYRYØSORFK\ QDSUELHODEURQ]RYÆDWÔ Vė
Servisné témy

oLVWHQLHVDQLWÆUQ\FKDUPDWėU

SRĩLDGDYNÆP
ŝ'ÆYNRYDQLHDÑDVSĀVREHQLDÑLVWLDFHKRSURVWULHGNXWUHED

Yb]ÆVDGHFLWOLYHMčLHQHĩNRYRYØDWRQDMPÉQDSRčNUDEDQLH

SULVSĀVRELđčSHFLILFNĤPSRĩLDGDYNÆPQDGDQĤREMHNWÑL

3UHG]DÑLDWNRPÑLVWHQLDVDRGSRUėÑDLQIRUPRYDđVDRbGUXKX

SUHGPHWSULÑRPSURVWULHGRNVDQHVPLHQHFKÆYDđSĀVRELđ

SRYUFKRYHMSORFK\GDQHMVDQLWÆUQHMDUPDWėU\

GOKčLHQHĩXYÆG]DYĤUREFD
ŝ3UDYLGHOQĤPÑLVWHQèPMHQXWQØSUHGFKÆG]DđWYRUEH
YÆSHQDWĤFKXVDGHQèQ
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Servisné témy
ŝ3ULÑLVWHQèUR]SUDčRYDÑRPVDÑLVWLDFLUR]WRNYbĩLDGQRP

GĀYRGXMHVNORQXWQØSUDYLGHOQHRSODFKRYDđWHSORXYRGRX

SUèSDGHQHVPLHVWULHNDđSULDPRQDDUPDWėU\DOHVDPXVè

DRGVWUDùRYDđ]Y\čN\P\GOD6DPR]UHMPHMHPRĩQØVNOR

QDVWULHNDđQDÑLVWLDFXWH[WèOLX XWLHUNDDOHERKXEND 

Y\ÑLVWLđWDNWLHĩYbXPĤYDÑNH-HYčDNSRWUHEQØGEDđQDWR

SUHWRĩHKPOD]UR]SUDčRYDÑDE\PRKODSUHQLNQėđGR

DE\EROQDVWDYHQĤSURJUDPQDXPĤYDQLHVNOD

RWYRURYDčNÆUDUPDWėUDY\YRODđLFKSRčNRGHQLH
ŝ3RÑLVWHQèPXVèE\đY\NRQDQØGRVWDWRÑQØRSOÆFKQXWLH
ÑLVWRXVWXGHQRXYRGRXDE\VDEH]R]Y\čNXRGVWUÆQLOL
]Y\čN\ÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRY

1DSODVWRY¿FKPDWHUL£ORFK
7UHEDY\OėÑLđDNĤNRôYHNNRQWDNWVDFHWÿQRP QDSURGVWUDùRYDÑODNXQDQHFKW\ DDONRKRORP QDSUSDUIXP\YODVRYØ
VSUHMH oLVWLWHYĤKUDGQHVSRXĩLWèPDQWLVWDWLFNØKR
S URVWULHGNXQDÑLVWHQLHSODVWRYĤFKPDWHULÆORYDOHER

'¶OHĻLW«SRN\Q\
ŝ7DNWLHĩ]Y\čN\SURVWULHGNRYQDRVREQėK\JLHQXDNRVė
WHNXWØP\GOÆčDPSÿQ\DVSUFKRYØJØO\PĀĩXY\YRODđ

SURVWULHGNXQDXPĤYDQLHULDGX-HQXWQØY\OėÑLđGOKčLH
SĀVREHQLHWHSODURYQDNRDNRSULDPHSĀVREHQLHVOQHÑQØKR
ĩLDUHQLDDOHERNRQWDNWVKRUėFLPLS UHGPHWPL

SRčNRGHQLH7DNWLHĩWXSODWè3RSRXĩLWèGĀNODGQH
VSOÆFKQLWH]Y\čN\ÑLVWRXVWXGHQRXYRGRX
ŝ1 DSORFKÆFKNWRUØVėXĩSRčNRGHQØGRFKÆG]D

'¶OHĻLW«SRN\Q\
9ĩLDGQRPSUèSDGHQHSRXĩèYDMWHVLOQØN\VOØ

SĀVREHQèPÑLVWLDFLFKSURVWULHGNRYNbSRVWXSQØPX

R GVWUDùRYDÑHYRGQØKRNDPHùDNWRUØREVDKXMė

]YĤUD]QHQLXSRčNRGHQLD

N\VHOLQXVRôQėN\VHOLQXIRVIRUHÑQėDbSRGREQØ
F KHPLNÆOLH9ÆSHQDWØXVDGHQLQ\YbĩLDGQRPSUèSDGH

3RVWXSSULRGVWUDùRYDQèYÆSHQDWĤFK
XVDGHQèQQDRVWDWQĤFKSORFKÆFK

QHRGVWUDùXMWHRčNUDEÆYDQèPDOHERGUKQXWèP

6NOHQHQ£PLVNDHANSAMUR ANO

±GUĩEDDYčHREHFQØEH]SHÑQRVWQØSRN\Q\

ŝ3ULSUDYWHFFDUR]WRNN\VHOLQ\FLWUÿQRYHM GRVWDđ

ŝ5RKRYĤPLYHQWLOPLSRGRPLHWNRYĤPLYHQWLOPLDRVWDWQĤPL

YbGURJØULLDNRRGVWUDùRYDÑYÆSHQDWĤFKXVDGHQèQ

X]DWYÆUDFèPLSUYNDPLE\VDPDORUD]]DčWYUđURNDRWRÑLđ

3R]RU5R]WRNN\VHOLQ\FLWUÿQRYHMVDQHVPLHGRVWDđ
GRRNDDOHERGRRWYRUHQHMUDQ\9SUèSDGHNRQWDNWX
VSRNRĩNRXRSOÆFKQLWHYRGRX
ŝ1 DRčHWURYDQØPLHVWRSRORĩWHNXVSDSLHURYHMYUHFNRYN\
DOHERSDSLHURYØKRREUėVND
ŝ2 čHWURYDQØPLHVWRSRNYDSNDMWHUR]WRNRPN\VHOLQ\
FLWUÿQRYHM ±ÑHORPSDSLHURYØKRREUėVNDMH]DEUÆQLđ
RGSXG]RYDQLXUR]WRNXQDRčHWURYDQRPPLHVWH
ŝ1 HFKDMWHSĀVRELđPLQėWDQHQHFKDMWHY\VFKQėđ
SUèSGRSOùWH 

DVNRQWURORYDđLFKIXQNFLXDWHVQRVđ
ŝ2 YOÆGDFèSUYRNWHUPRVWDWXUD]PHVDÑQHY\VNėčDMWHSUL
SOQRPSULHWRNXYRG\YbFHORPUR]VDKXWHSOĀWRGėSOQH
VWXGHQHMDĩSRėSOQHKRUėFX3ULWRPVDRGVWUÆQLD
DY \SODYLDSUèSDGQØXVDGHQLQ\7DNWRVLEXGHWHPĀFđ
GOKčLHNbSOQHMVSRNRMQRVWLXĩèYDđWHUPRVWDWHANSA 
ŝ3HUOÆWRU\VLWNÆDGĤ]\VSĈFKWUHEDÑLVWLđYbSUDYLGHOQĤFK
LQWHUYDORFK1HSDWUQØXVDGHQLQ\QDGĤ]DFKVSĈFKMH
PRĩQØRGVWUDùRYDđRWUHQèPEUXčNRPUXN\DOHER
Ř SUHNHIRYDQèPŕPÉNNRXNHINRX

ŝ$ VLSRPLQėWDFKSDSLHURYĤREUėVRNRGVWUÆùWH
YbSUèSDGHSRWUHE\HčWH]ôDKNDSUHWULWHYOKNĤPSDSLHURYĤP

Bezpečnostný pokyn na prácu na elektrických zariade-

REUėVNRPYbĩLDGQRPSUèSDGHYčDNQHRGLHUDMWHVXFKĤP

niach (napr. sieťový zdroj, výmena osvetľovacieho prvku)

SDSLHURYĤPREUėVNRPDOHERSRGREQĤPSURVWULHGNRP

3UHGSUÆFRXQDWĤFKWR]DULDGHQLDFKWUHEDSUHUXčLđSUèYRG

ŝ3UHGÔDOčèPSRXĩLWèPRSOÆFKQLWHRčHWURYDQØPLHVWR

HOHNWULQ\QDSUY\WLDKQXWèPVLHđRYHMYLGOLFH

YRGRX$NVWÆOHYLGQR]Y\čN\YÆSHQDWĤFKXVDGHQèQ
RSDNXMWHXYHGHQĤSRVWXSDĩNUÆWSUèSHčWHYLDFNUÆW

Pozor pri halogénových svietidlách!
VDVNOHQHQHMEDQN\RVYHWôRYDFLHKRSUYNXQHGRWĤNDMWH

oLVWLDVDSRPRFRXPÉNNHMVXFKHMKDQGULÑN\6LOQRSULFK\FX-

KROĤPLSUVWDPLSUHWRĩHWXNRYĤILOPNWRUĤQDVNOHQHQHM

MėFH]QHÑLVWHQLHDčNYUQ\QDSUWXN\VDPĀĩXRGVWUDùRYDđ

EDQNHRVYHWôRYDFLHKRSUYNX]RVWDQHVDVSÆOLDWĤPVD

MHPQĤPRWLHUDQèPMHOHQLFRXQDÑLVWHQLHRNLHQY\SUDQRX

ĩLYRWQRVđRVYHWôRYDFLHKRWHOHVDSRGVWDWQHVNUÆWL

Servisné témy

3ULYĤPHQHRVYHWôRYDFèFKSUYNRYKDORJØQRYĤFKVYLHWLGLHO
,Q«SRYUFKRY«SORFK\DOHERPDWHUL£O\QDSUNULĞW£ýRY«VNOR

YbÑLVWHMWHSOHMYRGH1DÑLVWHQLHNULčWÆôRYĤFK]UNDGLHO
QHSRXĩèYDMWHĩLDGQHFKHPLNÆOLHDQLÑLVWLDFHSURVWULHGN\
=Y\čN\P\GODQDPLVNÆFKQDP\GOR]NULčWÆôRYØKRVNODPĀĩX
SULGOKčRPÑDVHSĀVREHQLDY\YRODđ]DNDOHQLHVNOD]WRKR
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POZOR! Odporúčame!
5D]]DURNE\PDORGERUQèNQDVDQLWÆUQHLQčWDOÆFLHY\NRQDđ
ULDGQXNRQWUROXDSUèSDGQėėGUĩEXFHOØKR]DULDGHQLD
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