INSPIRE YOURSELF
WITH HANSA SHOWER SOLUTIONS

OBJEV TE SVÉ NOVÉ JÁ – S ČIST ÝM
POŽITKEM ZE SPRCHOVÁNÍ.
Sprchování tak je mnohem víc než jen každodenní rituál péče o tělo. Pod sprchou se konečně
opět stáváme sami sebou. Cítíme vodu, hřejivou nebo chladivou, stimulující nebo uklidňující.
Tělo získává lehkost, hlava se stává volná, duše vzdálená. Zatímco únava a napětí normálně
odcházejí, cítíme v sobě novou sílu: uvolňující, osvěžující, oživující – podle toho, jakou
sprchovou koupel si zvolíme. V těchto okamžicích, které patří pouze nám, nacházíme cestu k
sobě. Znovu se objevujeme. To je inspirace, kterou si přejeme. S novými řešeními sprch od
firmy HA NSA ji zažíváme a vychutnáváme si ji každý den.

„Čistý požitek ze sprchování“
slibují obě nové řady ručních

HANSABASIC JET

HANSACL ASSIC JET

sprch HA NSA BA SIC JE T a
HA NSACL A SSIC JE T a k
nim patřící sprchové tyčové
sady. Výhodu pohodlí zajistí
kombinace s termostatem,
jako např. s novým
HA NSA MICR A pro sprchu
nebo vanu.
Důvěřujte kvalitě z vlastního
vývoje a vlastní výroby.

CHY TR Á KOMBINACE:
SPRCHOVÉ T YČOVÉ SADY

Dokonalá kombinace splňující všechny nároky (zleva doprava):
– sprchová sada tyčová H A NS A BA SIC J E T 650 mm jako základní model
– sprchová sada tyčová H A NS A BA SIC J E T / H A NS ACL A SSIC J E T flexibilně
nastavitelná až na 720 mm s průhlednou odkládací plochou – ideální pro
renovace koupelen, kde je kladen důraz na pohodlí
– sprchová sada tyčová H A NS ACL A SSIC J E T s držadlem pro větší bezpečnost ve vícegenerační koupelně

Spotřebuje až o 50 % méně vody a energie (ve srovnání s běžnou
dvoupákovou míchací baterií) díky individuálně použitelné funkci pro
úsporu vody.
Ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost u našich termostatů.
THERMO COOL. Větší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání tělesa
armatury.
Mimořádně tichá. Armatura splňuje přísné podmínky třídy hluku 1.
Umožňuje snadné a jednoduché čištění.
Classic – jehlový paprsek, stejnoměrné, jemné sprchové proudy.
Active – jehlový paprsek, mocné, přesně mířené sprchové proudy.

Nové tyčové sady jsou dokonale vyladěné na ruční sprchy
HA NSA BA SIC JE T a HA NSACL A SSIC JE T, nabízejí pestrý
výběr – a řešení, jaké právě potřebujete. Základní model je k
dispozici v pevné velikosti s pevnými nástěnnými držáky.
Komfortní model má flexibilní nástěnné držáky. Lze je
přemístit, např. při renovaci koupelny posunout na výšku
stávajících vyvrtaných otvorů. Optimální pro vícegenerační
koupelnu je model HA NSACL A SSIC JE T s doplňkovým
držadlem pro větší bezpečnost. Jakkoli se jednotlivé varianty
liší, všechny přesvědčí svými funkčními detaily. Kluzák sprchy
se tak dá na výšku přesně nastavit stisknutím tlačítka – i

Soft – měkké, plné sprchové proudy.

mokrýma, namydlenýma rukama. A velkorysá miska na mýdlo
je se svým vysokým okrajem nejen velmi praktická, ale také
atraktivně vypadá.

OBJEV TE SVÉ NOVÉ JÁ:
RUČNÍ SPRCHA HANSABA SIC JET
Nová řada HA NSA BA SIC JE T zahrnuje dva čerstvé nové
modely ručních sprch, které se dají kombinovat se všemi
moderními sériemi armatur. Design – přímočarý a geomeSvětle šedý spodek sprchy obemknutý

tricky čistý, avšak s poněkud měkčími hranami a přechody

tělesem je kvalitní a působí moderně,

– odpovídá přesně aktuálnímu dobovému vkusu. Sprchová

lehce a elegantně.

hlavice je s průměrem 95 mm v souladu s dobou velká,
přitom je však velmi pohodlná. Kdo má rád přirozenou
čistotu, zvolí si variantu s 1 proudem; kdo potřebuje rozmanitost, najde ji u modelu s 3 proudy. Organicky integrovaným
přepínačem se dají druhy sprchových proudů plynule měnit
Systém antikalk
Pružné silikonové nopky nedají
vodnímu kameni žádnou šanci.

Funkce THERMO COOL
má vliv na to, že se vnější těleso
sprchy téměř vůbec nezahřívá.

U varianty s 3 proudy
můžete přepínat
mezi druhy
sprchového proudu
pro uvolnění,
osvěžení a EcoFlow
s omezovačem
průtoku

– zcela pohodlně jednou rukou.

OBJEV TE SVÉ VITÁLNÍ JÁ:
RUČNÍ SPRCHY HANSACL ASSICJET
Nová HA NSACL A SSIC JE T má – do slova a do písmene
– hlavici s charakterem. Konický tvar je výrazný, jeho jemný
přechod k oválnému držadlu rafinovaný: Vždyť díky tomu je

Kontrast mezi tmavým spodkem
sprchy a světlým chromovým
tělesem je výrazně viditelný – pro
všechny generace.

možné sprchu bezpečně uchopit i mokrýma rukama a
sprcha se neprotáčí. Tato zvláštní ergonomie držadla a
vnější vzhled zaměřený na vysoké kontrasty – se světlým

Systém antikalk
Pružné silikonové nopky nedají
vodnímu kameni žádnou šanci.

chromovým tělesem a tmavým spodkem sprchy činí z
HA NSACL A SSIC JE T dokonalou ruční sprchu pro vícegenerační koupelnu. Speciálně sada se sprchovou tyčí, která je
vybavena integrovaným držadlem, představuje funkční i

Přepínač dobře padnoucí do ruky se
dá snadno ovládat i jednou rukou.

atraktivní řešení pro vitální bydlení.

Funkce THERMO COOL
má vliv na to, že se vnější těleso
sprchy téměř vůbec nezahřívá.

Také sprcha H A NS ACL A SSIC J E T je
vedle varianty s 1
sprchovým proudem
k dispozici ve
variantě s 3 proudy
(druhy sprchových
proudů: uvolnění,
osvěžení a EcoFlow
s omezovačem
průtoku)

K DOPLNĚNÍ POHODLÍ:
TERMOSTAT HANSAMICR A
Jednoduché, bezpečné ovládání

Bezpečnostní pojistka

díky integrovaným ergonomickým

proti opaření při 38°C

stop tlačítkům

Omezovač průtoku EcoFlow;

Funkce THERMO COOL má vliv

u vanové verze integrované

na to, že se vnější těleso baterie

přepínání / blokování

téměř vůbec nezahřívá.

Elegantní a skutečně zvyšující
pohodlí: termostaty H A NS A MICR A
pro sprchu a vanu (shora dolů). Pro
zvýšení hodnoty koupele bez velkých
nákladů je sprchový termostat k
dispozici v balíčku nabízeném pro
renovace koupelen společně se
sprchovou tyčovou sadou H A NS ABA SIC J E T (obr. vlevo).

HA NSA MICR A je moderní, nový koncept termostatu, který
poskytuje pro tuto kategorii nadprůměrnou funkčnost. Se
svým aktuálním jasným designem sprchový a vanový
termostat dokonale splňuje moderní nároky – a dokonale
zapadá do nových sérií ručních sprch a sprchových sad s
ruční sprchou. Termostat HANSA MICR A nastavíte zcela
jednoduše dle svého přání a sprchování se díky němu stane
bezstarostným, bezpečným potěšením – bez dodatečného
seřizování, bez nepříjemných překvapení. Pro citelně větší
pohodlí, kterého se už nebudete chtít vzdát.

eco
-60%

H A N S ABASICJET
Ruční sprcha

H A N S ABASICJET
ruční sprcha, 1-polohová
4461 0300 chrom

Nástěnná tyč

HAN S ABASICJET
ruční sprcha, 3 polohová
4463 0300 chrom

Sprchová sada

Souprava
HAN S ABASICJET
pro vanové baterie
4468 0133 chrom
Ruční sprcha HANSABASICJET,
3 proudová, sprchová hadice,
1500 mm

HA N S A BASICJET
Sada s nástěnnou tyčí
720 mm
4478 0113 chrom
Ruční sprcha HANSABASICJET,
1proudová, sprchová hadice,
1750 mm
4467 0113 chrom
Sada s nástěnnou tyčí
920 mm

H AN S A CLASSICJET
Ruční sprcha

HA N S A BASICJET
Sada s nástěnnou tyčí
720 mm
4478 0233 chrom
Ruční sprcha HANSABASICJET,
3 proudová, sprchová hadice,
1750 mm

HA N S A MICRA

HA N S AMICRA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5815 0171 chrom
bez předuzavíracích ventilů

HAN S ACLASSICJET ®
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
6535 0110 chrom
ruční sprcha, 1-polohová,
sprchová hadice, 1750 mm

HANSACLASSICJET ®
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
6537 0120 chrom
ruční sprcha, 3 polohová,
sprchová hadice, 1750 mm

HA N S A CLASSICJET ®
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
s držákem
6536 0320 chrom
ruční sprcha, 3 polohová,
sprchová hadice, 1750 mm

HA N S A MICRA
vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
5816 2171 chrom
vyložení: 159 mm

Váš prodejní partner nabízející výrobky HANSA vám ochotně představí
kompletní program sprch a termostatů.

HANSA – V ŽDY PRO VÁ S.
Hansa ČESKO s.r.o.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely
Tel.: +420 286 854 892
hansa.cesko@hansa.com
www.hansa.cz

HA N S A BASICJET
nástěnná tyč 720 mm
4471 0300 chrom
nástěnná tyč 920 mm
4470 0300 chrom
sprchová hadice, 1750 mm

Nástěnná tyč

H AN S A CLASSICJET ®
ruční sprcha, 1-polohová
6531 0100 chrom

H AN S A CLASSICJET ®
ruční sprcha, 3 polohová
6532 0100 chrom

HA N S A BASICJET
Sada s nástěnnou tyčí
720 mm
4478 0133 chrom
Ruční sprcha HANSABASICJET,
3 proudová, sprchová hadice,
1750 mm
4467 0133 chrom
Sada s nástěnnou tyčí
920 mm

a member of

HA N S AMICRA
renovační sada do sprchy
4815 0171 chrom
se sadou s nástěnnou tyčí
HANSABASICJET 920 mm
(4467 0133)
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Souprava
H A N S ABASICJET
pro vanové baterie
4468 0113 chrom
Ruční sprcha HANSABASICJET,
1proudová, sprchová hadice,
1500 mm

HANSABASICJET
Sada s nástěnnou tyčí
650 mm
4478 0211 chrom
Ruční sprcha HANSABASICJET,
1proudová,
sprchová hadice, 1500 mm
4478 0213 chrom
sprchová hadice, 1750 mm

