
a member of

hansabluebox 

HANSAbluebox: 
PO VŠETKÝCH 
STRÁNKACH  
LEPŠÍ.
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hansa – vždy k dispozícii pre vás.

Hansa Česko, s.r.o.
Mladoboleslavská 968 
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora:
Tel.: +420 286 854 892
Fax: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre slovensko:
Tel.: +420 286 854 892
Fax: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás v Stuttgarte.
www.aquapunkt.com

www.hansa.cz

www.hansa.cz
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S HANSAbluebox  NEiNŠTALujETE LE N POdOmiETKOVÝ SySTém.
inštalujete spokojnosť.

rozhodnutia, ktoré sa prijímajú počas plánovania a zariaďovania novej kúpeľne, majú dlhodobý 

dopad. aj preto je plánovanie kúpeľne záležitosťou dôvery a patrí do rúk profesionálov. spolu 

s vami poskytujeme nielen výrobky v remeselnej kvalite, ale tiež dodávame riešenia, ktoré 

spĺňajú všetky očakávania zákazníkov.  

obzvlášť to platí pre podomietkové inštalácie, ktoré musia fungovať v skrytosti počas celej 

životnosti výrobku. nový hansabluebox  tento nárok spĺňa:  

ako garant spokojnosti – pre vás ako plánovača kúpeľne a vašich zákazníkov.
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kvalita hansa  PO VŠETKÝCH 
STRÁNKACH: V STENE. VO FuNKCii.
V diZAjNE. 

keďže všetky komponenty hansabluebox  sú vzájomne presne zosúladené, montážny

a inštalačný proces sa priebežne optimalizuje. 

všetci partneri zúčastňujúci sa rozhodovacieho a montážneho procesu majú týmto vždy istotu, 

že robia s tým najlepším systémom – a že dosiahnu najlepší možný výsledok. pre zakaždým 

dokonale inštalovanú základnú jednotku, pre priebežne vysoko kvalitné funkčné jednotky a pre 

vynikajúci dizajn pri sade pre konečnú montáž: 

hansabluebox. po všetkých stránkach lepší. 

HANSAbluebox:
po všetkých stránkach 
lepší. 

To najlepšie – v každom výrobku: 

Keramické prestavenie 

blueSWITCH – nezávislé od 

tlaku, s jednoznačnou obsluhou

Pre všetky prípady: 

–  Jedinečná a sériová 

možnosť vyrovnania 

blueTuNe po 

namontovaní o +/- 3,5° 

– rozetové predĺženie 15 mm

–  reverzný adaptér studená / 

teplá a prípojky

Hĺbkové vyrovnanie bez odrezá-

vania: Priame, presné a lícujúce

Istota je istota: 

zoskrutkované funkčné jednotky

s nestratiteľnými skrutkami

Garantované podľa normy 

DIN eN 1717: 

bezpečnostné zariadenie typu hd s 

minimalizovanou minimálnou 

vzdialenosťou iba 240 mm. 

pre viac flexibility. Centrála velenia: 

pákové zmiešavacie batérie

a termostaty s minimalizovaným 

prečnievaním

Dokonalý na každom podklade: 

vysoko flexibilný upevňovací 

systém blueFIx

Flexibilná montážna hĺbka:

75 mm – 105 mm

Ideálne pracovné podmienky: 

dosadacie body pre vodováhu, 

centrálny tŕň na nabodnutie staveb-

ných panelov pre rýchlu montáž, 

rezné rebro

bezproblémové pripojenie: 

4 x 1/2“ (voliteľne 4 x 3/4“) 

štandardné prípojky na 

rotačne symetrickej základnej 

jednotke

Pevne zafixovaný aj na 

nerovnom povrchu: 

6-bodové upevnenie rozety 

blueClICK
31 mm

hansabluebox  je kompletne novo vyvinutý štandardný systém pre podomietkové inštalácie 

v segmentoch HANSA|livinG a HANSA|hoMe. naprieč všetkými radmi ponúka tento 

systém príkladné funkcie a vlastnosti, ktoré sa týkajú celého inštalačného procesu a optimalizu-

jú ho: od hrubej montáže cez funkčné jednotky až po konečnú montáž. dokonalé zosúladenie 

všetkých komponentov vám ako spracovateľovi poskytuje najväčšiu možnú istotu pri inštalácii. 

hansabluebox je kompletný balík, pri ktorom všetko súhlasí. po všetkých stránkach 

hansa. po všetkých stránkach lepší.

optimalizovaný pre montáž:

veľká vzdialenosť medzi stenou

a prípojkou

www.hansa.cz
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po všetkých stránkach 
proFesionálny: Vy 
ROZHOdujETE, ČO idE dO STENy.

centrálnym prvkom pri podomietkových systémoch je základná jednotka. tvorí rozhranie

k telesu budovy a musí fungovať bezpečne tak dlho ako armatúra. preto sme základnú 

jednotku hansabluebox  vytvorili tak, aby bola obzvlášť stabilná, zachovávala hodnotu

a ľahko sa montovala. s koncepciou na princípe „zásuvky“ je otvorená pre všetky budúce 

rozhodnutia, čo sa týka funkcie a dizajnu. dlhé fázy hrubej stavby vďaka oddeleniu funkcie

a montážneho telesa nie sú problémom už ani z ekonomického hľadiska. 

hansabluebox  je najlepšie 

vhodný pre všetky inštalačné systémy.

najvyššie inžinierske umenie: univerzálna základná jednotka hansabluebox 

poskytuje komfortnú 31mm vzdialenosť od prípojky k stene a široký priestor na 

manévrovanie v rozsahu 75 – 105 mm pri montážnej hĺbke.

vždy správna montážna poloha: 

základná jednotka hansabluebox  z mosadze, 

ktorá je obzvlášť odolná odzinkovaniu, je rotačne 

symetrická a ponúka 1/2“ alebo 3/4“ prípojky 

(90°, resp. 180° rotácia). 

dosadacie body pre vodováhu, centrálny tŕň na 

nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, 

rezné rebrá vedúce nôž: s premyslenými detailmi 

vytvára hansabluebox v každej fáze montáže 

dokonalé pracovné podmienky. 

vysoko flexibilný systém blueFIx  to umožňuje: 

neexistuje podklad, na ktorom hansabluebox 

nie je možné namontovať dokonale! 

viac informácií k montáži hansabluebox . 

30

75

105

jedinečnÉ
produktovÉ
výhody:
po všetkých stránkach vysoko 

kvalitný.
v hansabluebox  sa skrýva tá najlepšia technika – ako je 

tomu napríklad pri keramickom prestavení blueSWITCH . 

pre zákazníkov to znamená viac komfortu už pri sériovom 

prevedení: funkcia nezávislá od tlaku, jednoznačná pozícia

a trvale ľahký chod.

dobré pre vás: prestavenie je identické vo všetkých produktoch. 

po všetkých stránkach spokojnosť.
jedinečný a sériový detail pri všetkých sadách pre konečnú 

montáž hansabluebox  s uzatvorením / prestavením: 

možnosť vyrovnania blueTuNe . vzájomne presne vodorov-

ne vyrovnajte rozetu a škáru dlaždice – možnosť, ktorú by ste 

už čoskoro nechceli, aby vám chýbala. pre viac zákazníckej 

spokojnosti, pre viac kompetencie.

po všetkých stránkach 

proFesionálny.
hansabluebox je na 100 % koncipovaný pre profesioná-

lov – rozpoznateľný podľa detailov, ako je teleskopické 

prestavovacie spojenie. spojte ľahko a funkčne bezpečne 

prestavenie sady pre konečnú montáž s funkčnou jednotkou. 

priamo a bez únavného odrezávania. 

7°
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po všetkých stránkach 
vysoko kvalitný: KVALiTA Až 
dO POSLEdNéHO dETAiLu.

Medzi hrubou stavbou a stanovením dizajnu viditeľnej časti je 

prítomné rozhodnutie o funkcii armatúr. hansabluebox 

pri tom prináša do dokonalého súladu želania koncových 

zákazníkov a nároky spracovateľa. bezpečná montáž, spoľahli-

vá funkcia, trvalý komfort obsluhy a – pre všetky prípady – mi-

nimalizované nároky na údržbu: hansabluebox  môžete 

bez rozmýšľania odporučiť.

Montážne normy pri din en 1717 pri odstránených 

vaňových vtokoch sú prísne. 

bezpečnostné zariadenie hansabluebox  tieto 

spĺňa pri maximálne komfortnej montážnej výške 

240 mm.

Maximálnu istotu pri montáži 

poskytujú skrutkované funkčné 

jednotky s nestratiteľnými skrutkami.

jedinečný: všetky funkčné jednotky s prestavením a / 

alebo uzatvorením sú vybavené keramickým prestavením 

blueSWITCH , čím sú nezávislé od tlaku a 

s jednoznačnou pozíciou. 

optimálny pre vášho zákazníka: dostáva najlepšiu 

kvalitu a najvyšší komfort. 

optimálny pre vás: prítomný je len jeden funkčný prvok 

pre prestavenie a uzatvorenie.

overené ovládacie kartuše jednopákových 

zmiešavacích batérií a nové termostaty 

hansabluebox  s max. 94mm stavebnou výškou 

sú nielen funkčné, ale vďaka dvom obslužným 

úrovniam aj obzvlášť komfortné. 
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automaticky si nájde svoju cestu: teleskopické spojenie na prestavenie sa dá 

priamo a jednoznačne namontovať bez únavného odrezávania.

nový nosič rozety blueClICK  sa dá jednoducho spojiť so základnou jednotku 

a fixuje rozety prostredníctvom šiestich uchytení s tvarovým stykom bezpečne 

na stene: bez skrutiek, silno, reverzibilne.

Úplne Flexibilný:
OdOVZdAjTE dOKONALOSŤ.

k profesionálnemu inštalačnému systému patrí v neposlednom rade profesionálna 

konečná montáž. s hansabluebox  zabezpečíte, že sen o kúpeľni vášho zákazní-

ka sa skutočne premení na kúpeľňu snov. systém zaručuje, že vaše nároky na 

dokonalý výsledok budú splnené rovnako komplexne ako nároky vašich zákazníkov 

– aj keď predtým nie všetko malo bežať optimálne. ako váš profesionálny partner sa 

hansa spolu s vami stará o úspešné odovzdanie a 100% spokojnosť všetkých 

zúčastnených. 

zostáva čisté, umožňuje pevné uchopenie a napriek 

tomu je takmer neviditeľné: detailná kvalita pri 

bezpečnostnej poistke, ktorá sa nachádza dole 

exKluZÍVNe PRI HANSABLUEBOX:

sériová funkcia blueTuNe  umožňuje dodatočné nastavenie rozety pri konečnej 

montáži až do 3,5° v každom smere. 

adaptér je k dispozícii aj pre zamenené prívody alebo vývody.

nikdy nebolo tak jednoduché docieliť dokonalosť bez akéhokoľvek kompromisu.

veľkosť, dizajn a funkcia v 

optimálnom pomere: nové rozety 

HANSA|livinG sa riadia princípom 

hansa x/o, ktorý výrazne rozširuje 

priestor pre manévrovanie pri 

stvárnení kúpeľne. rozety sa montujú 

bezskrutkovo. týmto vysoko kvalitné 

chrómované povrchy pôsobia ešte 

ušľachtilejšie. intuitívne ovládanie 

zvyšuje komfort. 

viac informácii k jedinečnej funkcii blueTuNe .viac informácii ku konečnej montáži hansabluebox .

7°
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rýchlo, čisto,  
bezpečne: mONTÁž

„po všetkých stránkach lepší“ znamená tiež: hansabluebox  vás presviedča pri montáži komplexný-

mi kvalitami – od hrubej montáže, cez utesnenie až po nastavenie uhla.  

Máte istotu možnosti bezproblémovej, rýchlej a bezpečnej inštalácie. tak ako to môžete očakávať od 

dokonalého podomietkového systému a hansa ako partnera profesionálov z oblasti sanity. 

Montáž hansabluebox  možno vykonať a plánovať naprieč rôznymi remeslami. na všetkých podkladoch, vo všetkých montážnych systémoch a montážnych 

situáciách.

základ pre váš úspech – a garant spo-

kojnosti vašich zákazníkov: nový 

hansabluebox .

hansabluebox  sa dá v montážnom systéme 

jednoducho pripevniť a vyrovnať. 

pri priamej inštalácii používanie montážnej lišty 

garantuje najvyššiu presnosť.

vďaka blueFIx  sa hansabluebox  dá 

bezproblémovo namontovať do konštrukcie steny.

dokonalá ekonómia: vo fáze hrubej stavby vznikajú 

iba nízke investičné náklady.

spoločne dodávaná tesniaca rozeta – pre utesnenie 

v súlade s normou.

drážky vedúce rez dokáže hansabluebox 

jednoducho a presne odrezať.

upevnenie rozety blueClICK  zabezpečuje ideálne 

držanie rozety aj pri nerovnom podklade. 

plus pre vás: nekomplikovaná montáž.  

plus pre vášho zákazníka: dokonalý vzhľad, vysoký 

komfort obsluhy.

jedinečný: nastavenie uhla blueTuNe  umožňuje 

dodatočné korekcie a vyrovnanie, napr. voči 

škáram.

7°
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M a r k t  i n t e r n

FachhandWerks-
partner

Nº 1*

leistunGsspieGel

HANSAbluebox 
NA PRVÝ POHĽAd

* Ďalšie informácie nájdete na www.markt-intern.de

vo „výkonovom zrkadle sanitárnych 

armatúr“ „markt intern“ bola hansa 

v roku 2014 vybraná za „partnera 

odborných remeselníkov č. 1“ – a to 

už po 19. krát za sebou!

hansa je partnerom z oblasti 

výrobcov v združení handwerkermarke 

spolu s centrálnym zväzom pre 

sanitu, vykurovanie a klímu (zvshk) 

a odborným veľkoobchodom v 

oblasti sanity. 

VYNIKAJÚCe VÝHoDY HANSABLUEBOX

To najlepšie – v každom výrobku: 

keramické prestavenie blueSWITCH  – nezávislé od tlaku, s jednoznačnou obsluhou

Jedinečný: 

sériovo možnosť vyrovnania blueTuNe  pre FMs s uzatvorením / prestavením po 

namontovaní o +/- 3,5°

Hĺbkové vyrovnanie bez odrezávania:

teleskopické prestavenie – priame, presné a lícujúce

Istota je istota: 

zoskrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami

Všade pevne zafixované: 

6-bodové upevnenie rozety blueClICK

Garantované podľa normy: 

bezpečnostné zariadenie typu hd s minimalizovanou minimálnou vzdialenosťou iba 240 mm. 

pre viac flexibility.

Dokonalý na každom podklade: 

vysoko flexibilný upevňovací systém blueFIx

optimalizovaný pre montáž: 

veľká vzdialenosť medzi stenou a prípojkou, ako aj flexibilná 

montážna hĺbka

Pre všetky prípady (voliteľné):

– predlžovacia súprava 15 mm

–  reverzný adaptér studená / teplá a prípojky

– rozetová predlžovacia súprava 15 mm

– súprava pre výplach

Ideálne pracovné podmienky: 

dosadacie body pre vodováhu, centrálny tŕň na nabodnutie 

stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezné rebro

8773 9003

8762 9003

8772 9003
8772 3003*

8760 9003
8760 3003*

hansaloFT

8000 0000 (G 1/2 bez uzatvorenia)
8001 0000 (G 3/4 s preduzatvorením)
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jednopákové zmiešavacie batérie termostatické zmiešavače
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8110 9583

8110 9573

8111 9583
8111 3583*

8111 9573
8111 3573*

hansaDeSIGNo

8387 9503

8387 9513

8385 9503
8385 3503*

8385 9513
8385 3513*

hansalIGNA

8785 9041

8785 9051

8784 9041
8784 3041*

8784 9051
8784 3051*

hansaSTelA

8386 9573

8386 9583

8384 9573
8384 3573*

8384 9583
8384 3583*

hansaRoNDA

8187 9074

hansaDISC

8186 9074
8186 3074*

8985 9085
8984 9083
8984 3083*

hansaTWIST

8985 9083 8984 9085
8984 3085*

8261 9077 8260 9073
8260 9077

hansaVANTIS

8261 9073
8260 3077*

hansaPINTo

8527 9103
8526 9103
8528 3003*

8991 9003
8990 9003
8990 3003*

hansaPRIMo

8061 9073
8060 9073
8062 3073*

hansaPolo

8185 9083
8184 9083
8184 3083*

hansaMIx

8185 9046

hansaMeDICA

8147 9073
8146 9073
8146 3073

hansaPRADo

8147 9076

hansaClINICA

8861 9045
8862 9045
8862 3045*

8860 9045

8113 9552
8114 9552
8114 3552*

8866 9501

8113 9562
8114 9562
8114 3562*

8112 9573
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hansaFIT hansaCoNCeRTohansalANo

bez 
prepínača

s 
prepínača

s uzatváracím ventilom 
a prepínačom

centrálny termostat 
bez uzatvorenia

s uzatváracím 
ventilom

bez 
prepínača

s 
prepínačom

3.5 4.8

k elektronickým armatúram hansaSeNSeTIoN  odporúčame varianty termostatu hansabluebox .
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a member of

hansabluebox 

HANSAbluebox: 
PO VŠETKÝCH 
STRÁNKACH  
LEPŠÍ.
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hansa – vždy k dispozícii pre vás.

Hansa Česko, s.r.o.
Mladoboleslavská 968 
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora:
Tel.: +420 286 854 892
Fax: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre slovensko:
Tel.: +420 286 854 892
Fax: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás v Stuttgarte.
www.aquapunkt.com

www.hansa.cz

www.hansa.cz
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