
HANSAPOLO: 
SPRÁVNÉ 
ROZHODNUTÍ.

HANSAPOLO



Alternativy pro vaše osobní řešení 

umyvadlové sestavy: elegantní 

armatura s bočním ovládáním 

(nahoře) nebo XL varianta (vpravo), 

která je při větším vyložení o 20 mm 

vyšší než klasická páková baterie.

Sprchový program HANSABASICJET 

je ideálním doplněním pro vanu a 

sprchu.

Armatury pro koupelnu a kuchyň dnes musí nezávisle na rozpočtu umět víc, než 

jen dodávat vodu. Na kvalitu, funkci a design jsou kladeny vysoké požadavky. 

Nová HANSAPOLO  je dokáže snadno splnit. Do oka nejdříve padne moderní 

dynamický design.

Se svou čistou geometrií se univerzálně hodí ke všem stavebním slohům a všem 

stylům vybavení. Zajímavá nová varianta pro umyvadlo – vysoká XL verze a 

model s bočním ovládáním – poskytují individuální prostor pro řešení.

HANSAPOLO  spotřebuje jen 6 l / min a každý den tak pomáhá šetřit vodu. S 

kvalitními nástěnnými a podomítkovými armaturami pro vanu a sprchu uděláte 

vše správně a vytvoříte tak kompletní nekomplikovanou, moderní koupelnu s 

výrobky HANSAPOLO. Ve vysoké značkové kvalitě firmy HANSA  

– s pozoruhodným poměrem ceny a výkonu.

      

S NÍ UDĚLÁTE VŠE SPRÁVNĚ:  
NOVÁ HANSAPOLO PRO KOUPELNU.



Také v kuchyni uděláte s armaturou HANSAPOLO  vše 

správně. 

Nehledejte dlouho, nýbrž proveďte uspořádání v jednotném 

designu armatur. Na výběr máte klasickou pákovou baterii s 

dlouhým otočným raménkem, model s bočním ovládáním a 

elegantní vysokou verzi. Doplňkový uzavírací ventil zařízení 

přináší dodatečné pohodlí a bezpečnost.

     

HANSAPOLO jako klasická 

páková baterie – s novým a 

funkčním designem (obr. nahoře) 

Novinkou je varianta s bočním 

ovládáním (obr. vlevo).

HANSAPOLO 
PRO KUCHYŇ.



 HANSAPOLO KOUPELNA

 Omezením průtoku na 6 l/min. a inteligentním tvarováním proudu je 
optimalizována spotřeba vody při zachování naprostého komfortu. 

 Výjimečně tichá. Armatura splňuje přísné podmínky třídy hlučnosti 1. 

a

 Různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu. 

 THERMO COOL. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání tělesa 
armatury. 

Uvedené vlastnosti má vždy alespoň jeden výrobek z příslušné řady.

 HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15  
  5155   2293     chrom        
  odpadní souprava (kov), 
připojení pomocí tlakových 
hadic       
  vyložení:   152   mm 
5154   2293     chrom        
  bez odpadní soupravy

 HANSAPOLO XL
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15  
  5150   2293     chrom        
  odpadní souprava (kov), 
připojení pomocí tlakových 
hadic  
  vyložení:   110   mm 
  5152   2293     chrom        
  bez odpadní soupravy

 HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15  
  5140   2293     chrom        
  odpadní souprava (kov), 
připojení pomocí tlakových 
hadic  
  vyložení:   103   mm 
  5142   2293     chrom        
  bez odpadní soupravy

 HANSAPOLO
  Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo, 
DN 15  
  5146   2293     chrom        
  s funkční sprchou, připojení 
pomocí tlakových hadic, bez 
odpadní soupravy  
  vyložení:   103   mm 

 HANSAPOLO
tříotvorová baterie pro 
umyvadlo, DN 15  
  5293   2101     chrom        
  odpadní souprava (kov)  
  vyložení:   103   mm 

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
baterie, DN 15
pro bidet  
  5143   3293     chrom        
  odpadní souprava (kov), 
připojení pomocí tlakových 
hadic G 3/8   
  vyložení:   106   mm 

 HANSAPOLO
páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)  
  5144   2193     chrom        
  vyložení:   157   mm 

 HANSAPOLO
    páková vanová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
    5239   2293     chrom             

 HANSAPOLO 
sada pro hotovou montáž 
s funkční jednotkou
  vanová páková baterie
HANSABLUEBOX 
funkční jednotka s 
dekorační sadou (1)  
  8060   9093     chrom        
  bezšroubová růžice, Funkční 
jednotka s přepínáním 
BLUESWITCH       
  8062   3093     chrom        
se zabezpečením proti 
zpětnému toku

 HANSAPOLO 
sada pro hotovou montáž 
s funkční jednotkou
  páková vanová baterie, 
DN 15
pro podomítkové těleso (2)   
  5060   7183     chrom             

  HANSABASICJET
  souprava pro vanové 
baterie   
  4468   0113     chrom        
  ruční sprcha HANSABASICJET, 
1-polohová, sprchová hadice, 
1500 mm       

 HANSAPOLO
páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)  
  THERMO COOL
5145   0193     chrom             

 HANSAPOLO
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)  
  5145   0163     chrom             

 HANSAPOLO
  sada pro hotovou montáž 
s funkční jednotkou
páková sprchová baterie
HANSABLUEBOX 
funkční jednotka s 
dekorační sadou (1)  
  8061   9093     chrom        
  bezšroubová růžice, funkční 
jednotka bez přepínání       

 HANSAPOLO 
sada pro hotovou montáž 
s funkční jednotkou
  páková sprchová baterie, 
DN 15 (G 1/2)
pro podomítkové těleso   (2)
  5061   7183     chrom             

 HANSAPOLO 
sada pro hotovou montáž 
s funkční jednotkou
  páková baterie
pro podomítkové těleso   (3)
  5062   9093     chrom             

 HANSABASICJET
  sada s nástěnnou tyčí 
920 mm  
  4467   0133     chrom        
  ruční sprcha HANSABASICJET, 
3-polohová, sprchová hadice, 
1750 mm       

(1)  HANSABLUEBOX
  Základní jednotka
podomítkové těleso  
  8000   0000           
  bez předuzavíracích ventilů       

(2) Podomítkové těleso
 HANSAVARIO  páková 
baterie, DN 15 (G1/2)  
  5000   0100                

(3)  HANSAVARIO 
páková baterie, DN 15 
(G 1/2) pro montáž do 
stěny
    5050   0100                

Instalatér sanitárního vybavení Vám poradí
a ukáže další modely.

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15  
  5156   2293     chrom        
  připojení pomocí tlakových 
hadic  
  vyložení:   203   mm 

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15  
  5160   2293     chrom        
  s uzavíracím ventilem pro 
myčku, připojení pomocí 
tlakových hadic  
  vyložení:   203   mm 

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15  
  5270   2293     chrom        
  vysoký výtok, připojení pomocí 
tlakových hadic  
  vyložení: 221 mm

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15  
  5148   2293     chrom        
  připojení pomocí tlakových 
hadic  
  vyložení:   216   mm 

 HANSAPOLO
  jednootvorová páková 
baterie pro dřez, DN 15  
  5266   2293     chrom        
  s uzavíracím ventilem pro 
myčku, připojení pomocí 
tlakových hadic  
  vyložení:   216   mm 

Umyvadlo   Vana/Sprcha   Bidet

Sprcha  Podomítkové vestavné těleso

 HANSAPOLO  KUCHYNĔ
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HANSA – VŽDY PRO VÁS.

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

www.hansa.cz a member of
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