
NOVÁ HANSAPINTO  S NOVÝM 

INŠTALAČNÝM SYSTÉMOM

ROZMANITEJŠIA.
HODNOTNEJŠIA.
KOMFORTNEJŠIA.

HANSAPINTO

PINTO_8-Seiter_Profi_kurz_Export.indd   1 27.04.17   10:01



ROZMANITEJŠIA. ČASOVO NENÁROČNÁ. ZISKOVEJŠIA:
HANSAPINTO  A JE J INŠTALÁCIA  V  TROCH

Kto musí splniť rôzny nároky, pre toho je všestrannosť dôležitou výhodou.

Vynovená HANSAPINTO  Vám dáva túto výhodu. Rozšírený sortiment tejto série otvára 

všetky možnosti vysoko hodnotného kompletného zariadenia kúpeľní.

Ešte nikdy to nebolo také ľahké, a to predovšetkým vďaka rozmanitosti nových modelov z 

hľadiska ich dizajnu, komfortu a funkcionality, ktoré stvárnia Vaše individuálne predstavy.

S rôznymi prevedeniami produktov pre všetky kúty kúpeľne naplánujete bez komplikácií, 

priechodne a časovo úsporne to správne riešenie.

Skúste tak raz vytvoriť kúpeľňu a kuchyňu, ktoré budú hovoriť rovnakým dizajnérskym 

jazykom.

HANSAPINTO  totiž ponúka aj mnohé prevedenia do kuchyne. Ušetrí Vám to čas pri výbere i 

zaobstaraní produktov.

 

        

                      Rôznorodosť týchto nových prevedení so sebou prináša rozmanité možnosti.

     Vďaka armatúre HANSAPINTO môžete ponúknuť vždy to správne riešenie pre kúpeľňu i kuchyňu – 

bez námahy, dlhého hľadania, náročného kombinovania.

Klasická HANSAPINTO omladla, prezentuje sa v novom atraktívnom šate a 

kvalite typickej pre značku HANSA. Hladké plochy a jemne zaoblené rohy 

pôsobia ušľachtilo a štýlovo sa perfektne hodia do moderných kúpeľní s 

mäkkými formami. Obzvlášť nápadná je línia formujúca spodný okraj páky, 

ktorý zmenšuje škáry konštrukcie.

HANSAPINTO prevedenia do kúpeľne

Široký výber, rozmanitá ponuka:

V ponuke je prevedenie zhora 

ovládaného pákového zmiešavača v 

rôznych variantoch (klasický, s 

otočným vývodom, s funkčnou 

sprškou, XL variant) a tiež ako 

moderný postranne ovládaný model.
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ROZMANITEJŠIA. ČASOVO NENÁROČNÁ. ZISKOVEJŠIA:
TROCH  KROKOCH.

Všetky umývadlové armatúry HANSAPINTO  sú vybavené 3-krokovým inštalačným systémom – 

našim novým revolučným systémom pre bezpečnú a rýchlu montáž.

           VAŠE VÝHODY:

           – Iba JEDEN montážny diel

– Diely z obzvlášť robustných materiálov - bezpečná a trvalá fixácia aj pri náročných montážnych podmienkach

– Samonastaviteľný závit pre extrémne jednoduché pripevnenie

– Flexibilná montáž na drezoch z ušľachtilej ocele a keramických umývadlách s hrúbkou 1 – 40 mm.

– Veľmi jednoduchá montáž jednou rukou

Vďaka vysoko efektívnej práci ušetríte enormné množstvo času – pri montáži každej jednej armatúry, 

ešte viac pri hromadnej montáži. To sa vyplatí!

HANSA INŠTALÁCIA LEN V TROCH KROKOCH: 
EŠTE NIKDY STE NEBOLI RÝCHLEJŠÍ!

HANSAPINTO prevedenia do kuchyne

Takú rýchlu montáž ste ešte 

nezažili:

1.  Najprv nasuňte inštalačný kužeľ 

armatúry na svorník.

2.  Vďaka špeciálnej konštrukcii drží 

montážny objekt už teraz 

samostatne.

NASADIŤ. DRŽÍ. ZATIAHNUŤ.

3.  Už len dotiahnuť – hotovo.
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HANSAPINTO  obsahuje celú radu produktov do kúpeľne - splní aj najrôznejšie nároky v 

oblasti výzoru, funkcionality a komfortu, zodpovedajúc rozličným riešeniam v kúpeľni.

K dispozícii sú klasické nástenné sprchové a vaňové prevedenia, ako aj nové elegantné 

podomietkové prevedenia na báze moderného systému HANSABLUEBOX . Nový je taktiež 

model sprchovej armatúry s funkciou THERMO COOL , ktorý sa aj pri sprchovaní sa s 

horúcou vodou len minimálne nahrieva.

Zaručí tak maximálne bezpečné používanie, napríklad vo viacgeneračných kúpeľniach.

Špeciálna zliatina mosadze, nová kartuša 4.0 s priemerom 40 mm, dobová spotreba vody 

6 l / min a premyslené riešenia detailov robia z HANSAPINTO  typickú armatúru z dielne 

HANSA.

        

POCIT ŠŤASTIA ZARUČENÝ:
HANSAPINTO  V KÚPEĽNI
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HANSAPINTO sa 

veľmi dobre hodí 

aj do 

viacgeneračných 

kúpeľní. 

Optimálne riešený 

kryt armatúry s 

funkciou 

THERMO COOL 

a sprchová tyč 

HANSACLAS-

SIC JET  ponúkajú 

stabilitu a 

bezpečie pre 

mladých i starých.

HANSAPINTO nástenná armatúra a perfektne pasujúca trojprúdová ručná 

sprcha HANSABASICJET vytvárajú bezchybné, komfortné prostredie vane.

Podomietkové systémy zhodnotnia každú kúpeľňu. Montáž, funkcionalita a 

ergonomické tvarovanie na báze moderného systému HANSABLUEBOX  sú 

vzorové.

Perfektným doplnkom  

HANSAPINTO je moderný  

program spŕch HANSABASICJET.

Posuvné držiaky sprchovej tyče 

môžu byť namontované do pôvodne 

navŕtaných dier na stene. Táto 

sprchová tyč je perfektná na 

dovybavenie sprchy.
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ŽIADNA JEDNOTVÁRNOSŤ:
HANSAPINTO  V KUCHYNI

Aj do kuchyne si môžete vybrať zo slušnej palety produktov. Popri klasických 

pákových zmiešavačoch je v ponuke - novinka - vysoké prevedenie s dlhším 

ramienkom. Ramienko je obmedzene pootočiteľné v rozsahu 120°, čím je 

fakticky nemožné nechtiac zaplaviť pracovnú dosku kuchynskej linky. Vysoké 

prevedenie armatúry je v ponuke aj s praktickou vyťahovacou sprškou. Taktiež 

nový: markantný postranne ovládaný model, ktorý nie len dobre vyzerá, ale 

ponúka aj komfortné ovládanie. Pri postrannom ovládaní nespadne z rúk ani 

kvapka vody priamo na armatúru, zaboduje tak aj optimálnou hygienou.

Najvyššiu možnú bezpečnosť zaručujú klasický pákový a postranne ovládaný 

model s blokovacím ventilom. Samotný dizajn blokovacej páky ukazuje pozíciu 

On / Off.
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Harmonický dizajn plus praktické 

prednosti: HANSAPINTO je vždy 

správnou voľbou.

Postranne ovládané prevedenie nie 

je len veľmi elegantné, ale aj 

praktické a hygienické zároveň.

Komfort vo veľkom: ramienko 

vysokého prevedenia je otočné, 

vyťahovacia sprška rozšíri spektrum 

možností jej nasadenia.
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a member of

HANSAPINTO  XL
Jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15
4501 2283 chróm
odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 115 mm
4502 2283 chróm
bez odpadovej súpravy

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15
4504 2283 chróm
odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 107 mm
4506 2283 chróm
bez odpadovej súpravy
4534 1183 chróm 
odpadová súprava (kov)

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15
4515 2283 chróm
bez odpadovej súpravy, 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 133 mm

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15
4505 2283 chróm
s funkčnou sprchou, pripojenie 
pomocou tlakových hadíc, bez 
odpadovej súpravy, HANSA 
3S-Installation
vyloženie: 107 mm

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria, DN 15 
pre bidet
4507 3283 chróm
odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 106 mm

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre umývadlo, 
DN 15
4510 2283 chróm
odpadová súprava (kov), 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 148 mm
4509 2283 chróm
bez odpadovej súpravy

HANSAPINTO
Páková vaňová batéria,  
DN 15 (G 1/2) 
pre nástennú montáž
4511 2183 chróm
vyloženie: 166 mm

HANSAPINTO
Súprava na konečnú 
montáž s funkčnou 
jednotkou 
Vaňová páková batéria 
HANSABLUEBOX 
funkčná jednotka s 
dekoračnou súpravou (1)
8526 9183 chróm
bezskrutková ružica, Funkčná 
jednotka s prestavovaním 
BLUESWITCH
bezskrutková ružica
8528 3083 chróm

HANSAPINTO
Páková vaňová batéria,  
DN 15 (G 1/2) 
SUR GORGE
4537 2283 chróm

HANSAPINTO
Páková sprchová batéria, 
DN 15 (G 1/2)
4512 0163 chróm

HANSAPINTO
Súprava na konečnú 
montáž s funkčnou 
jednotkou 
Páková sprchová batéria 
HANSABLUEBOX 
funkčná jednotka s 
dekoračnou súpravou (1)
8527 9183 chróm
bezskrutková ružica,  
bez prepínania

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15
4513 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 213 mm

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15
4514 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 213 mm

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15
4508 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 211 mm
4538 1183 chróm 
pre beztlakové ohrievače vody, 
pripojenie medenné trubičky

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15
4520 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 211 mm

HANSAPINTO
Jednootvorová páková 
batéria pre drez, DN 15
4518 2283 chróm
Sprcha na riad: vyťahovacia, 
pripojenie pomocou tlakových 
hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 231 mm

(1) HANSABLUEBOX
Základná jednotka 
podomietkové teleso
8000 0000 
bez preduzatváracích ventilov

H A NSA PINTO
Páková sprchová batéria, 
DN 15 (G 1/2)
4512 0183 chróm
teleso armatúry: kompozitný 
materiál, THERMO COOL - 
funkcia

HANSA – VŽDY PRE VÁS.

Hansa ČESKO s.r.o.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely
Tel.: +420 286 854 892
hansa.cesko@hansa.com

Ohraničenie prietokového množstva na 6 l/min. a inteligentné tvarovanie prúdu, 
čím sa dosahuje optimalizovaná spotreba vody pri plnom komforte.

Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.

THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.

Rozličné výšky a prečnievania pre individuálne volený komfort.

360° Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.

Väčší dosah a funkčné plus vďaka jednoprúdovej alebo viacprúdovej
vyťahovacej sprške.

Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.
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HANSAPINTO NOVINKA
Umývadlo Bidet Vaňa/Sprcha 

Sprcha 

HANSAPINTO KUCHYŇA
Kuchyňa Podomietkové montážne teleso

H A NSA PINTO
Súprava na konečnú montáž 
Páková batéria 
vhodné pre vstavané teleso 
HANSAVARIO  5051 0100
5066 9083 chróm

(2) H A NSAVARIO  
páková batéria,  
DN 15 (G 1/2) 
na montáž do steny
5051 0100 

HANSABASICJET
Súprava s nástennou tyčou 
920 mm
4467 0133 chróm
Ručná sprcha 
HANSABASICJET ,  
3-polohová, sprchová hadica, 
1750 mm, s mydlovničkou

Súprava 
HANSABASICJET  
pre vaňové batérie
4468 0133 chróm
Ručná sprcha 
HANSABASICJET ,  
3-polohová, sprchová hadica, 
1500 mm

www.hansa.cz
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