
VAŠE KUCHYŇ.
VAŠE VÁŠEŇ.
VÁŠ ŽIVOTNÍ 
STYL.

 * ve srovnání s obvyklou směšovací baterií s dvěma kohouty

Ekologie:

Spotřebuje až o 50% méně vody a energie*   
eco díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody. 

 Omezením průtoku na 9 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku)   
 a inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

Komfort:

 Zvláště tiché provedení. Tato armatura splňuje přísné
 podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Větší flexibilita, výtok lze sklopit nebo 
 vyjmout. 

 Přesná obsluha díky omezenému úhlu natočení   
 výtoku. 

  
360°  Flexibilní využití díky neomezenému rozsahu otáčení výtoku. 

 
  

 Povrchová úprava je k dispozici v různých variantách barev a materiálů. 

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním nebo 
 více proudy.

Zdraví: 

 WATER SAFE. Funkční jádro se špičkovou technologií.  
 Zachovává kvalitu vody. 

 Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova.

Povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl.

Bezpečnost:

 Ventil na armatuře pro uzavření přívodu vody k myčce 
 nebo pračce. 

 

Technika:

 Nízkotlaká armatura –
 pro systémy s odpovídajícím dimenzováním. 
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Výrobek dosáhne vynikající 

kvality, když je každý detail 

brán vážně, promyšlen a 

přináší zjevný užitek. U značky 

Hansa je to mnoho technic-

kých vlastností  a jedinečných 

předností, kterými se vyznaču-

je každá konkrétní armatura. 

Pro snadné zjištění nejdůleži-

tějších předností jsme 

jednotlivé řady armatur 

označili piktogramy. Uvedené 

vlastnosti má vždy alespoň 

jeden výrobek z příslušné řady. 

HANSA –  
NEJEN 
PRVNÍ 
DOJEM.

Ekologie: 
 

Omezení průtoku, úsporné a  

komfortní oblasti a další – částečně 

individuálně nastavitelné – možnosti 

optimalizace spotřeby vody a energie.

Komfort: 

Vlastnosti, které usnadňují a zvláště 

zpříjemňují ovládání armatury a  

používání vody.

Zdraví: 

Na kvalitu vody se kladou vysoké  

nároky. Naše speciální materiály tuto 

kvalitu zachovávají a zajišťují o  

optimální hygienu.

Bezpečnost: 

Manipulace s vodou by mělo  

člověku přinášet potěšení. Naše  

armatury nabízejí spolehlivé  

vlastnosti pro trvale bezpečný provoz.

Technika: 

Vlastnosti výrobků, které mohou  

být rozhodující pro řešení konkrétní 

projektové situace.

 * ve srovnání s obvyklou směšovací baterií s dvěma kohouty

Ekologie:

Spotřebuje až o 50% méně vody a energie*   
eco díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody. 

 Omezením průtoku na 9 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku)   
 a inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

Komfort:

 Zvláště tiché provedení. Tato armatura splňuje přísné
 podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Větší flexibilita, výtok lze sklopit nebo 
 vyjmout. 

 Přesná obsluha díky omezenému úhlu natočení   
 výtoku. 

  
360°  Flexibilní využití díky neomezenému rozsahu otáčení výtoku. 

 
  

 Povrchová úprava je k dispozici v různých variantách barev a materiálů. 

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním nebo 
 více proudy.

Zdraví: 

 WATER SAFE. Funkční jádro se špičkovou technologií.  
 Zachovává kvalitu vody. 

 Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova.

Povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl.

Bezpečnost:

 Ventil na armatuře pro uzavření přívodu vody k myčce 
 nebo pračce. 

 

Technika:

 Nízkotlaká armatura –
 pro systémy s odpovídajícím dimenzováním. 
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KVALITA BEZ KOMPROMISŮ
HANSA dodává na trh nejlepší kvalitu: To je kritérium, které  

si sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi 

rádi tento závazek důsledně plníme: Svými výrobky, které 

nastavují stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálů, 

zpracování a technického řešení. 

Svými službami, které poskytujeme všem svým obchodním 

partnerům. Ať již jsou naše služby zapotřebí v projektové  

fázi, při společném zpracování efektivních řešení nebo po 

nákupu, nabízíme vždy komplexní servis. PROŽITEK Z VODY
Značka HANSA reprezentuje záměr nejen vytvářet armatury, 

ale utvářet i vodu. Tento záměr je vítán všude, kde teče voda: 

bez ohledu na státy a hranice, ve všech životních a obytných 

prostorách, prostě po celém světě. Naší kompetencí je 

vytvořit vždy dokonalou souhru designu a funkce. Tato 

kompetence se odráží v armaturách pro koupelny a kuchyně, 

které jsou funkční i okouzlující a vždy umožňují: využít  

vodu - a prožít vodu.

VYZNAMENANÝ ODBORNÝ ŘEMESLNÝ 

PARTNER
Jak dobře plníme tyto náročné požadavky dokazuje jedno 

mimořádné ocenění: V hodnocení německých odborných 

řemesel v oboru sanitární techniky, které vyhlašuje německá 

informační služba „markt intern“, udělili čtenáři v roce 2012 

už po 18. za sebou společnosti HANSA první místo mezi 

partnery pro specializovaná řemesla! 

A to, co se nám stále znovu potvrzuje v oblasti sanitárních 

armatur, to platí bez omezení i pro kuchyňské armatury a 

všechny ostatní oblasti výrobků: HANSA je partner, na 

kterého se můžete spolehnout. 

STÁLICE V OBORU
HANSA je na trhu činná již více než 100 let, a ve svém oboru 

se řadí k vedoucím společnostem. Úspěšnost po takto 

dlouhou dobu je výsledkem úsilí, zkušeností a důsledně 

trvalého vývoje společnosti.

F ILOZOFII , 
KTEROU SE ŘÍDÍME, 
POCÍTÍTE VE VŠEM,  
CO DĚLÁME. 
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GREEN RESPONSIBILITY
Značka „Green Responsibility“ je zárukou 

moderní, ekologicky smysluplné technologie 

HANSA, která zaručuje minimální spotřebu 

vody a energie a dodržování přísných  

mezinárodních směrnic.

CHRÁNÍME TO,  
CO NÁS INSPIRUJE. 
DŮSLEDNĚ. STÁLE.

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO  

PRINCIP SPOLEČNOSTI
Cítíme mimořádnou odpovědnost za cenný přírodní zdroj, se 

kterým denně pracujeme. Princip trvale udržitelného rozvoje 

prostupuje odjakživa naším celým myšlením a jednáním a 

konečně i všemi našimi výrobky a výrobními procesy. 

Nezaměřujeme se na jednotlivé postupy, ale na celé okruhy, 

vždy zohledňujeme celou dobu životnosti výrobku a klademe 

důraz na nadčasový design, který nepodléhá krátkodobým 

módním vlnám. 

ODPOVĚDNOST A RESPEKT
Pro zachování stávající kvality pitné vody zpracovává HANSA 

výhradně vysoce kvalitní a trvanlivé materiály, například 

mosaz MS 63 odolnou proti uvolňování zinku, plasty s 

certifikátem KTW a funkční jádro s nejmodernější technologií  

WATER SAFE, které je integrováno v mnoha produktech. 

Systém HANSAPROTEC poskytuje bezpečnost daleko nad 

rámec normativních předpisů a je garantem bezstarostného, 

čistého požitku.

WATER PERFORMANCE
Své výrobky chápeme jako souhru designu a funkce. To, co je 

vidět před stěnou, musí člověka zaujmout stejně jako vnitřek 

armatury či to, co zůstává skryto za stěnou. Tento požadavek 

splníme tím, že vždy propojíme různé kompetence. V každé 

armatuře HANSA se skrývá nejmodernější technologie, 

uznávaný design a v neposlední řadě vytříbené umění našich 

konstruktérů a inženýrů. 

Vznikají tak produkty s vysokou funkční a estetickou 

nadhodnotou v rámci efektivních celkových koncepcí. 

INOVACE PRO VÍCE KOMFORTU
HANSA udává krok ve svém oboru. Moderní materiály, 

progresivní koncepce výrobků před stěnou i za stěnou, nová 

technická řešení: Znovu a znovu jsme průkopníky zásadních 

inovací na trhu. HANSA je vlastníkem četných tuzemských i 

zahraničních patentů. I to dokládá, jaká trvalá síla nás 

pohání.
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KDYŽ MLUVÍME O  
„ČISTÉ VODĚ“, MYSLÍME  
TO DOSLOVA.

HANSAPROTEC:  ZACHOVÁ KVALITU VAŠÍ PITNÉ VODY
V kuchyni je voda potravinou i nápojem. O to důležitější pro nás je neustále chránit vysokou 

kvalitu Vaší pitné vody, abyste při používání vody měli celkově dobrý pocit. Naše nové 

kuchyňské armatury se systémem HANSAPROTEC  k tomu rozhodujícím způsobem přispívají. 

HANSAPROTEC  znamená především: Pro výrobu všech vodovodních součástí používáme 

výhradně vysoce kvalitní mosaznou slitinu MS 63, která je velmi odolná proti uvolňování zinku 

a mimořádně odolná vůči korozi. Ale to není všechno: Všechny součásti v kontaktu s pitnou 

vodou mají minimální obsah olova, méně než 0,3 % a jejich povrchová úprava neobsahuje nikl. 

HANSA tak zůstává výrazně pod mezními hodnotami předepsanými normou! 

Použité plasty splňují směrnice KTW (plasty v kontaktu s pitnou vodou) a jsou další zárukou 

zachování kvality vody. Vaše pitná voda zůstane tím, čím je: čistým požitkem. A jelikož je voda 

tak cenným přírodním zdrojem, zacházíme s ní nyní ještě šetrněji: U všech nových kuchyňských 

armatur HANSA je spotřeba omezena na ekologických 9 l / min.
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NENABÍZÍME  
VŠECHNO VŠEM,
ALE KAŽDÉMU 
TO VHODNÉ.
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ROZMANITÉ SVĚTY KUCHYNÍ

HANSA|LIVING

HANSA|HOME

–  Charakteristické série HANSA|LIVING 

splňují vysoké estetické a funkční nároky.

–  Různé série designů a variant – např.  

s vytahovacími sprchami a bočním 

   ovládáním – umožňují realizovat 

   praktická řešení podle individuálních představ.

–  Série HANSA|LIVING poskytují vysokou funkčnost a 

maximální komfort.

–  Vysoce kvalitní materiály a technologie zaručují maximální 

bezpečnost a hygienu pitné vody.

–  Moderní funkčnost sérií HANSA|HOME 

se soustřeďuje na základní sortiment v 

klasické kuchyni. 

–  Program nabízí široký výběr osvědčených, 

univerzálně použitelných sérií armatur 

   s řečí klasických nebo moderních tvarů.

–  Všechny série HANSA|HOME se velmi pohodlně používají a 

jsou v solidní, poznatelné HANSA kvalitě.

–  Vysoce kvalitní materiály zaručují maximální bezpečnost a 

hygienu pitné vody.

–  Ochranu proti opaření, a tím přídavnou bezpečnost 

zajišťuje blokování horké vody.

KLASICKÉ KUCHYŇSKÉ ARMATURY
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HANSA|HOME
HANSAMIX   28

HANSAPRADO   30

HANSAFORM   32

HANSADISC    34

HANSATWIST  36

HANSAVANTIS  38

HANSAPINTO 40

HANSAPRIMO 42

HANSAPOLO  44

HANSAPICO  46

SORTIMENT / SERVIS
Přehled sortimentu 48

HANSA – Zastoupení po celém světě 50

HANSA – Nejen první dojem obal brožury

HANSA|LIVING  Moderní, působivé, mnohostranné 12

HANSADESIGNO  14

HANSALIGNA  16

HANSASTELA  18

HANSARONDA 20

HANSAFIT   Elektronický komfort 24

 Klasické, s akcentem na funkčnost, univerzální 26

NOVINKA



HANSA|  L IV ING

12

MODERNÍ 
PŮSOBIVÉ 
MNOHOSTRANNÉ



HANSA|  L IV ING
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ÚCHVATNĚ HEZK Á.  
PŘESVĚDČIVĚ PRAKTICK Á.
HANSADESIGNO.

Dvojnásob praktická:

Vysoký a otočný výtok armatury 

HANSADESIGNO  usnadňuje práci 

u dřezu. Pomocí výrazné tyčkové 

páčky lze přesně a snadno regulovat 

teplotu a množství vody.

Díky zvláštní pákové mechanice a 

nepatrným mezerám je  

HANSADESIGNO  zřetelně méně 

náročná na údržbu.

HANSADESIGNO  dostojí svému jménu – její tvar je třída sama o sobě: Štíhlé tělo s elegantně 

zaobleným, vysokým výtokem Vás oslní díky jemné harmonii tvarových přechodů a přesně 

propracovaných detailů. Přesto umí HANSADESIGNO  daleko víc, než jen fantasticky vypadat. 

Maximální flexibilitou díky výtoku otočnému o 360°, snadnou údržbou díky minimálním 

mezerám, skrytým regulátorem proudu – tím přesvědčuje armatura i funkčně. Díky mimořád-

ně zdařilé kombinaci estetiky a pragmatiky, modernosti a neměnné hodnoty je  

HANSADESIGNO  vzorem vytříbeného stylu a zůstane jím i nadále.
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POŽITEK NA VYSOKÉ ÚROVNI: 
HANSALIGNA.

Jíst znamená daleko víc, než jen utišit hlad. A dobré vaření je víc než pouhé řemeslo.  

Kdo takto přemýšlí, nalezne v armatuře HANSALIGNA  kuchyňskou armaturu podle svých 

představ. Díky své technické dokonalosti nabízí HANSALIGNA  především optimální užitnou 

hodnotu: velký volný prostor pro ruce při manipulací s hrnci díky výtoku otočnému o 150°, 

komfortní ovládání a spotřebu vody sníženou na ekologických 9 l/min. V zájmu Vašeho zdraví 

a bezpečnosti je armatura navíc vybavena systémem HANSAPROTEC . Racionální argumenty 

přesvědčí! 

Přesto HANSALIGNA neoslovuje jen hlavu, ale i všechny smysly: svými elegantními tvary, 

jasnými liniemi, ušlechtilými materiály. Perfektní tvar v kombinaci s perfektní funkcí – teprve 

tehdy je možný dokonalý požitek.

            

Promyšleno: Ovládací páka 

přesunutá na stranu dodává nejen 

extravagantní vzhled – ale je i 

praktická. Protože během ovládání 

nemůže na výtok odkapávat voda z 

rukou, vypadá armatura stále pěkně.
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Nezaměnitelná je štíhlá, moderní 

tyčková páčka. Zajišťuje snadné a 

přesné ovládání armatury 

HANSASTELA  lehkým pohybem.

Geometrie dobrého stylu: HANSASTELA  ji zvládá.  

Zcela rozdílné, avšak vždy jasné tvary jako obdélník a kruh se spojují do 

neokázalé, nezaměnitelné řeči tvarů. Rafinovanou funkčnost není možné 

„schovat“ nenápadněji a líbivěji.



  19

JEDNOZNAČNÁ DEKLARACE  
STYLU: HANSASTELA.

Krásná harmonie: HANSASTELA  je přesvědčivým spojením 

důsledně puristického designu s nekompromisní praktičností. 

Široký výtok přísně geometrických tvarů určuje nejen styl 

armatury, ale i její funkčnost. Výtok lze natáčet o 150°, aby 

se zvětšil manipulační prostor. Velkorysá výška 281 mm 

umožňuje bezproblémové plnění i opravdu vysokých hrnců a 

nádob.
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Centrálně ovládaná HANSARONDA 

s otočným výtokem je alternativně k 

dispozici s vytahovací ruční sprchou. 

Dodat lze i speciální sklápěcí 

variantu, která je obzvláště 

praktická, když se má armatura 

HANSARONDA instalovat před 

oknem. 
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Výjimečná kuchyně vznikne jen tehdy, když je sladěno vše, od drobných detailů až po 

profesionální vybavení. Tak je tomu i u armatury HANSARONDA , kde je to souhra různých 

hodnot, která z ní dělá extratřídu. Jako první padne do oka design: HANSARONDA je k 

dostání jak jako klasická, centrálně ovládaná armatura, tak i s ovládací pákou přesunutou na 

stranu. Tyto varianty umožňují, aby se HANSARONDA integrovala do různých koncepcí 

prostorů a zařízení. Pomocí jedné řady výrobků tak lze splnit zcela individuální záliby a 

představy. Společná oběma verzím je nejen nezaměnitelná řeč tvarů, ale především i trvale 

vysoká úroveň komfortu. HANSARONDA poskytuje největší možný volný prostor pro 

manipulací s hrnci a lze ji přesně ovládat lehkým pohybem ruky.

                    

INSPIRUJÍCÍ VŠESTRANNOST: 
HANSARONDA.
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Ohebná: V otočném výtoku stranově 

ovládané armatury HANSARONDA 

je integrována snadno vytahovací 

sprcha. Díky tomu je například 

možné plnit nádoby i mimo dřez. 

Uvolněný požitek je možný jen s dobrým svědomím. Proto je HANSARONDA vybavena 

novým systémem HANSAPROTEC  – pro maximální bezpečnost při požitku z pitné vody. 

Stejně odpovědná je HANSARONDA i při zacházení s přírodními zdroji: Průtokové množství 

vody je pouhých 9 l / min. 

Neomezen, ale naopak rozšířen byl výběr praktických vytahovacích sprch, typických pro 

armaturu HANSARONDA : Pro každý požadavek se v sortimentu nalezne vhodná varianta.

BEZPEČNÉ ROZHODNUTÍ:
HANSARONDA.
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Také bočně ovládaná varianta 

HANSARONDA s vytahovacím 

výtokem je k dostání s přepínací 

sprchou na jemný a ostrý proud.

Centrálně ovládaná HANSARONDA je k dispozici volitelně bez vytahovací 

sprchy (obr. nahoře) nebo s vytahovací sprchou (obr. dole vlevo). Sílu proudu 

sprchy lze nastavit od jemného proudu až po silný ostrý proud – podle toho, 

co chcete mýt nebo čistit. 
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NOVINKA

INOVATIVNÍ  
MULTITALENT:
HANSAFIT

Promyšlené do nejmenších detailů: HANSAFIT  má dvě ergonomicky tvarované, velmi dobře 

uchopitelné páky s měkkým povrchem na dotyk, kterými lze pohodlně nastavovat průtoková 

množství studené a teplé vody. Vysoký výtok armatury HANSAFIT lze v nastavitelných 

stupních otáčet až o 120°. Vznikne tak mimořádně velký manipulační prostor. Díky přídavné 

bezdotykové funkci teče automaticky smíšená voda – ideální například pro občasné rychlé 

umytí rukou, perfektní pro hygienickou práci. Pomocí stupňů lze libovolně zvolit, jak dlouho 

má voda téct. Teplota se přednastaví kroužkem antracitové barvy a je zobrazena na displeji.  

V případě příliš horké vody vás bude ukazatel teploty varovat. Zaručena je tak optimální 

bezpečnost.

eco       
38°

  

vysoce komfortní: Pro bezdotykové 

spouštění vody lze nastavovacím 

kroužkem přednastavit teplotu vody. 

Displej ukazuje vždy aktuální teplotu 

a varuje před teplotami vyššími  

než 42°C.

Uklidňující jistota: Elektronický 

uzavírací ventil pro přístroje 

(volitelná možnost) pouští vodu jen 

ve zvoleném časovém úseku a pak se 

automaticky zavře.
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HANSAFIT: hygienicky nezávadná a 

k dostání i jako verze s uzavíracím 

ventilem pro přístroje.



HANSA|  HOME
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HANSA|  HOME
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KLASICKÉ 
S AKCENTEM NA 
FUNKČNOST  
UNIVERZÁLNÍ
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Vytahovací ruční sprcha má 

pružnou, robustní kovovou hadici, 

díky které můžete sprchovou hlavici 

jednoduše dotáhnout tam, kde vodu 

potřebujete. 

Obě stojánkové armatury  

HANSAMIX  jsou k dispozici i  

s uzavíracím ventilem pro přístroje.

Klasický design, vysoká funkčnost: HANSAMIX  s otočným výtokem.
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HANSAMIX  je jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších kuchyňských armatur HANSA.  

Díky své nadčasové eleganci a stále vyvíjené technice je již dlouho považována za standard 

funkčních kuchyňských armatur. A HANSAMIX dokazuje, že je stále na vysoké úrovni: Jako 

armatura se systémem HANSAPROTEC  namontovaná na dřezu Vám poskytne dobrý pocit 

pro bezstarostný požitek z pitné vody. Vysoce kvalitní chromování, lehké ovládání a promyšlené 

funkční detaily jsou dalšími předpoklady, aby se HANSAMIX  stala klasikem i ve Vaší kuchyni.

                 
*

    

KLASIK V DOBRÉ  
KUCHYNI:
HANSAMIX.

HANSAMIX  s otočným výtokem a 

vytahovací ruční sprchou.

Naprosto flexibilní: HANSAMIX 

jako nástěnná armatura s rozsahem 

otáčení 120°. 

* Prostřednictvím naší individuální služby zákazníkům HANSASERVICEplus
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VYTVOŘENO PRO VŠEDNÍ DEN.  
A PŘESTO NEVŠEDNÍ:
HANSAPRADO.

Všední den v kuchyni je často turbulentní a vyžaduje, aby armatury něco vydržely.  

HANSAPRADO  je dlouho osvědčená a vždy toho opravdu hodně vydrží. Její snadná a přesná 

obsluha je výhodou zejména tehdy, když jde do tuhého. Dlouhý výtok lze bez zarážky otáčet o 

360° – vytváří se tím flexibilní volný prostor, což je při každodenním použití velmi praktické. 

HANSAPRADO  je nekomplikovaná, spolehlivá a hlavně není choulostivá: Její robustní povrch 

lze i po těch nejdivočejších kuchyňských akcích rychle uvést zase do vysokého lesku. 
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Adaptabilní: Přímočarý design 

armatur HANSAPRADO  se hodí jak 

do moderního, tak i do tradičního 

kuchyňského prostředí. 
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Tvrdohlavá a velmi nezávislá: Tak se představuje HANSAFORM. Měkkému proudu vody odpo-

rují jasné, hranaté tvary – půvabný kontrast! Dlouhá páka je dobrá pro uchopení, přesná pro 

obsluhu a lze s ní snadno manipulovat. Díky velkému manipulačnímu prostoru vzniká ještě 

větší komfort. Kvalita zpracování je viditelně na nejvyšší úrovni. 

Dlouhý otočný výtok je masivní, litý z jednoho kusu; systém HANSAPROTEC  je garantem 

dlouhé životnosti armatury – a bezpečného požitku z pitné vody. 

Ve všech vodovodních součástech jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály, které 

zachovají kvalitu Vaší pitné vody. Například je to málo korodující mosaz MS 63 odolná proti 

uvolňování zinku, která má minimální obsah olova méně než 0,3 % a v oblasti vedení vody 

nemá povrchovou úpravu s obsahem niklu, dále jsou to plasty testované KTW, které jsou 

obsaženy ve funkčním jádru s nejmodernější technologií WATER SAFE.

             

JASNÁ VĚC:
HANSAFORM.
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Se svými výraznými geometrickými tvary se HANSAFORM perfektně začlení 

do funkčně orientovaných kuchyní – nebo zcela nenásilně propůjčí útulnému 

prostředí své akcenty. 

HANSAFORM  je doplňkově k 

dispozici i jako varianta s uzavíracím 

ventilem přístrojů a poskytuje tak 

přídavný bezpečnostní prvek.
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VIDĚT. DOTÝK AT SE. 
CHTÍT. DŮVĚŘOVAT:  
HANSADISC.

HANSADISC se umí líbit – a přesvědčit. Se svým specifickým tělem a dlouhou, měkce 

zaoblenou pákou je armaturou, jejíž elegantní plynulý tvar lahodí oku i ruce. Uklidňující  

jistota – a o důvod navíc, proč důvěřovat armatuře HANSADISC : Jako armatura se systémem 

HANSAPROTEC  zaručuje bezstarostný požitek z pitné vody. Další bezpečnostní aspekt 

poskytuje doplňková varianta s uzavíracím ventilem pro přístroje. Dobrý dojem završují 

pragmatické přednosti, jako robustní povrchy se snadnou údržbou a výtok otočný o 150°. 
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Bez ohledu na to, zda je kuchyňská 

linka před stěnou nebo volně v 

prostoru: Se svojí mimořádnou 

pákou upoutá HANSADISC vždy 

Vaši pozornost. 
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Armatura nemusí být velká, aby mohla být maximálně užitečná! Se svým malým, stabilním 

mosazným tělem a tenkým litým výtokem působí HANSATWIST něžně, v kuchyni  

však poskytuje výkonnou podporu. Mimořádně důležité: Jako armatura se systémem  

HANSAPROTEC  je důležitou zárukou pro uchování vysoké kvality pitné vody.  

Ovládací páka je nejen opticky dominantním, ale i komfortním aspektem obou variant, který 

umožňuje velmi přesně regulovat množství a teplotu vody. Vše, co nyní tvoří moderní kuchyni: 

to je HANSATWIST.

                  

STEJNĚ ŠTÍHLÁ A KVALITNÍ JAKO 
MODERNÍ KUCHYŇ:
HANSATWIST.
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Daleko víc než jen atraktivní poutač: HANSATWIST zvýší hodnotu vaší 

kuchyně moderní funkčností a optimálním komfortem.

Jednoduše krásná: HANSATWIST  

s kvalitní plnou pákou lze pohodlně 

ovládat, působí ušlechtilou a 

nevtíravou elegancí. 

Díky své příjemné designové 

zdrženlivosti se HANSATWIST 

stává ideálním partnerem pro 

kombinace:  

kompatibilní s mnoha zařízeními, 

ideálně doplňující váš styl.

Vysoce komfortní: HANSATWIST  

s třmenovou pákou je nejen opticky 

výrazná, ale také velmi příjemná na 

uchopení. Poskytuje tak důležitou 

výhodu v oblasti ergonomie a 

pohodlného ovládání.  

HANSATWIST  s třmenovou pákou 

přináší dlouhodobé potěšení – bez 

ohledu na to, ke které generaci 

patříte. 
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VŽDY DOBRÁ VOLBA: 
HANSAVANTIS.

Naprosto elegantní na kraji umyvadla: Útlý, přímočarý zevnějšek armatury HANSAVANTIS je 

bezprostředním vyjádřením životního stylu. Její noblesní jednoduchost a jasné, válcové tvary  

z ní dělají klasika moderní kuchyňské kultury. Pomocí dvou variant pák – celokovové páky a 

výrazné tyčkové páčky – perfektně podtrhuje příslušný styl kuchyně. Stejně šarmantní jako 

praktická: ze strany ovládaná HANSAVANTIS STYLE . Praktické úlohy, jako plnění vysokých 

nádob, splňuje tato verze s výtokem otočným o 150° suverénně a elegantně. 

Díky vybavení systémem HANSAPROTEC  Vám armatura HANSAVANTIS  v neposlední řadě 

poskytne dobrý pocit při každodenním používání pitné vody.

                

Ve variantě s plnou pákou působí 

HANSAVANTIS nadčasově klasicky. 

Jednoduchý tvar, suverénní, rafinovaná elegance:  

HANSAVANTIS s útlou tyčkovou páčkou
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Varianta armatury HANSAVANTIS 

s uzavíracím ventilem pro přístroje 

poskytuje navíc jistotu pro případ, 

když jsou přístroje, jako např. myčka 

nádobí, připojeny na přívod studené 

vody. 

Pro HANSAVANTIS ST YLE je 

charakteristická útlá tyčková páčka 

přesunutá na stranu – pro ještě více 

volného prostoru pro ruce a 

manipulaci s hrnci pod výtokem. 
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Nemusí se skrývat: HANSAPINTO přesvědčuje výrazným vzhledem a 

koncepcí udržitelné výroby.
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MODERNÍ VZHLED. 
KLASICKÉ HODNOTY:
HANSAPINTO.

Zdrženlivost není její vlastností. Díky své výrazné páce, jasným geometrickým tvarům a 

odvážným rohům a hranám přitahuje HANSAPINTO  pozornost na sebe. Vysloveně dobře se 

hodí do moderního a svěžího kuchyňského prostředí. Avšak moderní není jen vzhled: podle 

potřeby lze omezit spotřebu vody a energie. Robustní chromování celokovového těla, kvalitní 

zpracování do posledního detailu a především systém HANSAPROTEC  pro zachování kvality 

pitné vody se postarají o to, že Vás bude HANSAPINTO stále bavit.

              

Kvalita v detailu: Celokovová páka, 

mosazné tělo uvolňující slabě zinek a 

nekomplikovaná montážní technika 

zachovají hodnotu vaší  

HANSAPINTO po léta. 
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Vypadá pěstěně, poskytne mnoho 

radosti: HANSAPRIMO  se svým 

daleko vytaženým otočným výtokem 

(obr. nahoře).

Pokud jsou k rozvodu studené vody 

připojeny ještě přístroje, jako např. 

myčka nádobí, poskytuje varianta 

HANSAPRIMO s uzavíracím 

ventilem pro přístroje přídavný 

bezpečnostní prvek (obr. vpravo). 
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Ať již z důvodu designu, kvality nebo praktické užitné hodnoty: HANSAPRIMO  je armaturou 

dobré nálady. Její řeč tvarů s rovnou, plochou pákou a dlouhým otočným výtokem drze 

směřujícími nahoru působí naprosto pozitivně. Radost Vám budou přinášet solidní materiály, 

vysoce kvalitní zpracování a v neposlední řadě i vnitřní provedení armatury zaměřené na 

maximální bezpečnost: Pro bezstarostný požitek z pitné vody je HANSAPRIMO vybavena 

systémem HANSAPROTEC .

                

S NEJVĚTŠÍM POTĚŠENÍM: 
HANSAPRIMO.

Všechno nejlepší! HANSAPRIMO zanechá vždy pozitivní dojem.
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UDRŽUJE VAŠI KUCHYŇ STÁLE 
MLADOU: HANSAPOLO.

HANSAPOLO  je armatura, která se Vám okamžitě zalíbí – a bude Vás těšit mnoho let. Postará 

se o to nejen její svěží, líbivý styl, ale především i vynikající HANSA kvalita: od stabilního těla 

z mosazi MS 63 odolné proti uvolňování zinku, přes hodnotnou páku, až po systém  

HANSAPROTEC  pro optimální hygienu pitné vody. Stejně jako všechny armatury HANSA je 

HANSAPOLO  vysoce kvalitně chromovaná pro snadnou údržbu – výhoda pro dlouhodobé 

zachování mladistvého lesku armatury.

                

Přesvědčuje suma jejích výhod: 

Verze s uzavíracím ventilem pro 

přístroje přináší navíc komfort a 

bezpečnost.
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Díky svým tvarům, které jsou klasické, ale přesto mají šmrnc, se  

HANSAPOLO  líbí, aniž by se musela vnucovat do popředí. 
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Kompaktní velikost, neporazitelná v 

poměru cena-výkon: armaturu 

HANSAPICO zkrátka musíte chtít.
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MALÁ S VELKÝM  
ŠARMEM:  
HANSAPICO.

HANSAPICO  vyzařuje lehkost. A to platí nejen o jejích dynamických, vesele působících 

tvarech! S armaturou HANSAPICO  si budete i zcela jednoduše, bezstarostně užívat: Materiál, 

technika a zpracování jsou – typicky pro HANSA – spolehlivé, robustní a trvanlivé. Jelikož je 

šarmantní armatura vybavena systémem HANSAPROTEC , nemusíte si dělat žádné starosti o 

kvalitu pitné vody. A kdo by chtěl všechny tyto výhody ještě za výhodnou cenu, tomu bude 

rozhodování pro HANSAPICO velmi usnadněno.
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HANSADESIGNO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5101 2273 chrom
5101 2277* chrom
skleněnou výplní, černá
5101 2278* chrom
skleněnou výplní, bílá
ohebných tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSADESIGNO

Od strany 14

HANSASTELA

Od strany 18

HANSALIGNA

HANSARONDA

HANSAMIX

HANSAPRADO

Od strany 28

Od strany 30

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0314 2273 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0312 1173 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 200 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5539 2273 chrom
sklápěcí armatura,  
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSAL IGNA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5528 2203 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 189 mm

Od strany 20

HANSAPR ADO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0148 2273 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 224 mm

HANSAPR ADO
nástěnná páková baterie 
pro dřez, DN 15 
0969 2183 chrom
vyložení: 200 mm

HANSA STEL A
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5711 2273 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 170 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0334 2273 chrom
vytahovací sprcha
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5519 1133 chrom (
vytahovací sprcha na nádobí
připojení pomocí měděných 
trubek
vyložení: 200 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0338 2273 chrom
vytahovací sprcha na nádobí
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5490 2273 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
5525 1103 chrom (
připojení pomocí měděných 
trubek
vyložení: 189 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5491 2273 chrom
vytahovací sprcha, 
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 217 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0138 2273 chrom
ruční sprcha plast, chrom
0138 2273 82 bílá
ruční sprcha plast, bílá
vytahovací sprcha na nádobí,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 235 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0115 2273 chrom
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 203 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0114 2273 chrom
0114 2273 82 bílá
0114 2273 87 mocca
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 203 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0139 2173 chrom
s uzavíracím ventilem pro 
přístroje, vytahovací sprcha 
na nádobí, připojení 
pomocí měděných trubek
vyložení: 235 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5491 2283 chrom
vytahovací sprcha na nádobí,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 221 mm

HANSARONDA
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5523 1103 chrom (
s otočným výtokem,
vytahovací sprcha na nádobí
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 221 mm

HANSADESIGNO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5102 1173 chrom (
5102 1177* chrom
skleněnou výplní, černá (
5102 1178* chrom
skleněnou výplní, bílá (
pro otevřené bojlery, 
měděných trubek
vyložení: 200 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0112 1173 chrom (
pro otevřené bojlery,
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 203 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0121 1173 chrom (
s uzavíracím ventilem pro 
přístroje, pro otevřené 
bojlery, připojení pomocí 
měděných trubek
vyložení: 203 mm

HANSAMIX
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
0136 1173 chrom
pro otevřené bojlery,
vytahovací sprcha na nádobí,
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 235 mm

HANSAMIX
nástěnná páková  
baterie pro umyvadlo/
dřez, DN 15 
0169 2183 chrom
vyložení: 300 mm

HANSAMIX
nástěnná páková  
baterie pro umyvadlo/
dřez, DN 15 
0169 2283 chrom
etážky, uzavíratelné
vyložení: 311 mm

Od strany 16

HANSA|LIVING

HANSAFIT

HANSAFIT  Hybrid
jednootvorová 
elektronická 
baterie pro dřez, DN 15
6523 2213 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 193 mm

HANSAFIT  Hybrid
jednootvorová 
elektronická baterie pro 
dřez, DN 15
6524 2213 chrom
elektrický uzavírací ventil pro 
přístroje, připojení pomocí 
ohebných tlakových hadic
vyložení: 193 mm

Od strany 24.

NOVINKA

* K dodání do 31.12.2014        Všechny tlakové hadice G 3/8 jsou schválené DVGW W270.        ( = nízkotlaké
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HANSAFORM
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
4914 2203 chrom
připojení pomocí  
ohebných tlakových hadic
4912 1103 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 199 mm

HANSAFORM
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
4915 2203 chrom  
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 199 mm

HANSAFORM

Od strany 32 HANSADISC
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0123 2274 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 202 mm

HANSADISC

HANSADISC
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0129 1174 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 202 mm

HANSADISC
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0131 2274 chrom
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 202 mm

Od strany 34

HANSA|HOME

HANSATWIST
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0914 2283 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
0912 1183 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 199 mm

xxxx xxx3 = plná páka

xxxx xxx5 =  třmenová 
páka

HANSAT WIST
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0914 2285 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
0912 1185 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 199 mm

Od strany 36

HANSATWIST

HANSAT WIST
nástěnná páková 
baterie, DN 15
0969 2193 chrom
vyložení: 232 mm

HANSAT WIST
nástěnná páková 
baterie, DN 15
0969 2195 chrom
vyložení: 232 mm

HANSAT WIST
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0915 2203 chrom
s uzavíracím ventilem pro 
přístroje, připojení pomocí 
tlakových hadic
vyložení: 199 mm

HANSAT WIST
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
0915 2205 chrom
s uzavíracím ventilem pro 
přístroje, připojení pomocí 
tlakových hadic
vyložení: 199 mm

HANSAVANTIS

HANSAVANTIS
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5248 2273 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
5249 1173 chrom (
vyložení: 200 mm

HANSAVANTIS
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5255 2277 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5248 2277 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
5249 1177 chrom (
vyložení: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
nástěnná páková baterie 
pro dřez, DN 15 
5259 2203 chrom
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

Od strany 38. HANSAVANTIS ST YLE
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5259 2207 chrom
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 200 mm

HANSAVANTIS ST YLE
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5262 1107 chrom (
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 200 mm

HANSAVANTIS
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
5262 1103 chrom (
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 200 mm

HANSAPINTO

HANSAPINTO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
4508 2273 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 210 mm

Od strany 40 HANSAPINTO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
4538 1173 chrom (
vyložení: 205 mm

HANSAPRIMO

Od strany 42 HANSAPRIMO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
4948 2203 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 210 mm

HANSAPRIMO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
4950 2203 chrom
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 210 mm

HANSAPRIMO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
4949 1103 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 210 mm

HANSAPOLO

Od strany 44 HANSAPOLO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5148 2283 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 205 mm

HANSAPOLO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5159 1183 chrom (
připojení pomocí  
měděných trubek
vyložení: 205 mm

HANSAPOLO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15 
5266 2203 chrom
s uzavíracím ventilem  
pro přístroje,
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 205 mm

HANSAPICO

Od strany 46 HANSAPICO
jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15
4608 2203 chrom
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic
vyložení: 210 mm
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HANSA Hlavní správa

HANSA Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Německo
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.de

1. HANSA Německo

HANSA Metallwerke AG  
zákaznické centrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

Poznejte vodu jinak.  
Navštivte nás.  
www.aquapunkt.com

2. HANSA Evropa

HANSA Austria GmbH
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s. r. o.
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

Hansa France SARL
67038 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

Hansa España, S.A.U.
08901 – L‘Hospitalet De Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 637 4460
Fax: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info.nl@hansa.com

HANSA Polska Sp. zo. o
46-300 Olesno
tel.: +48 34 350 9200
Fax: +48 34 350 9245
Infolinia: 800 518 469
hansa@hansa.pl

HANSA Russia 
127566 Moskau
Tel.: +7 985-768-52-03
info@hansa-russia.ru 

3. HANSA Asie

HANSA Representative Office China
HuangPu District 
200002 Shanghai
Tel.: +86 21 6335 1886
Fax: +86 21 6335 1661
williamchen@hansa-sh.com

HANSA – ZASTOUPENÍ PO  
CELÉM SVĚTĚ.



VAŠE KUCHYŇ.
VAŠE VÁŠEŇ.
VÁŠ ŽIVOTNÍ 
STYL.

 * ve srovnání s obvyklou směšovací baterií s dvěma kohouty

Ekologie:

Spotřebuje až o 50% méně vody a energie*   
eco díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody. 

 Omezením průtoku na 9 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku)   
 a inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody 

 při zachování naprostého komfortu.

Komfort:

 Zvláště tiché provedení. Tato armatura splňuje přísné
 podmínky hlukového zatížení třídy 1. 

 Větší flexibilita, výtok lze sklopit nebo 
 vyjmout. 

 Přesná obsluha díky omezenému úhlu natočení   
 výtoku. 

  
360°  Flexibilní využití díky neomezenému rozsahu otáčení výtoku. 

 
  

 Povrchová úprava je k dispozici v různých variantách barev a materiálů. 

 Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním nebo 
 více proudy.

Zdraví: 

 WATER SAFE. Funkční jádro se špičkovou technologií.  
 Zachovává kvalitu vody. 

 Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova.

Povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl.

Bezpečnost:

 Ventil na armatuře pro uzavření přívodu vody k myčce 
 nebo pračce. 

 

Technika:

 Nízkotlaká armatura –
 pro systémy s odpovídajícím dimenzováním. 
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Litografie: Lösch MedienManufaktur, 
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Poděkování za vstřícnost a pomoc:
zeyko Küchengalerie, Mönchweiler
Alno AG, Pfullendorf
ART.E Living, Höchst
Küchenstudio Wurst, Stockach

Všechna práva vyhrazena. Přetisk 
článků je povolen jen s písemným 
souhlasem společnosti HANSA a s 
přesným uvedením zdroje. 
Vyhrazujeme si možnost technických 
změn a změn provedení výrobků. 
Jsou možné barevné odchylky 
způsobené tiskařskou technikou.
Možnost změn výrobního programu, 
technických změn a chyb vyhrazena. 

Poznejte vodu jinak.
Navštivte nás ve Stuttgartu.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

HANSA – je zde stále pro vás.

HANSA Česko s.r.o.
Žatecká 888
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

a member of




