
a member of

hansabluebox 

HANSAbluebox: 
CELKOVĚ LEPŠÍ.
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hansa – je zde stále pro 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

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

www.hansa.cz

www.hansa.cz
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S PrOduKtEm HANSAbluebox  Si  iNStALujEtE NEjEN SyStém umÍStĚNý 
POd OmÍtKOu. Instalujete sI spokojenost.

důsledky rozhodnutí, která se přijímají během plánování a zařizování nové koupelny, mají 

dlouhodobé trvání. také proto je plánování koupelny věc důvěry a patří do rukou profesioná-

lům. nejenže společně s vámi připravujeme produkty v odborné řemeslné kvalitě, ale dodáváme 

také řešení, která splňují veškerá očekávání zákazníků.  

to platí zejména pro podomítkové instalace, které musí ve skrytu fungovat dokonale po 

dlouhou dobu životnosti výrobku. nový produkt hansabluebox  tyto nároky splňuje:  

jako záruka spokojenosti – vaší jakožto projektanta koupelen, tak i vašich zákazníků.
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CELKOVá kvalIta hansa :
VE StĚNĚ, PŘi FuNKCi.
V dESiGNu. 

protože všechny komponenty produktu hansabluebox  jsou na sebe navzájem dokonale 

sladěny, proces montáže a instalace je veskrze optimalizovaný. 

všichni partneři, kteří se podílejí na procesu rozhodování a na montážním procesu, tak mají 

neustále jistotu, že zpracovávají nejlepší systém – a že dostanou nejlepší možný výsledek. pro 

trvale dokonalou instalovanou základní jednotku, pro dlouhodobě vysoce kvalitní funkční 

jednotky a pro vynikající design u kompletizačních souprav. 

hansabluebox. celkově lepší. 

HANSAbluebox:
celkově lepŠÍ. 

To nejlepší – v každém produktu: 

Přestavění keramického produktu 

blueSWITCH – nezávislé na tlaku, 

jednoznačně obsluhovatelné

Pro všechny případy: 

–  Jedinečná a sériově vyráběná 

možnost vyrovnání 

blueTuNe po vestavbě 

o +/- 3,5° 

– rozetové prodloužení 15 mm

–  adaptér k záměně studené/

teplé vody a přípojky

Vyrovnávání hloubek bez 

zkracování:

Přímé, přesné a lícované

Jistota je jistota: 

Šroubované funkční jednotky se 

šrouby zabezpečenými proti ztrátě

Zaručeně podle normy ČSN eN 1717: 

bezpečnostní zařízení typu hd s 

minimalizovaným minimálním odstu-

pem pouhých 240 mm. pro vyšší 

pružnost.

Velicí centrála: 

pákové směšovací baterie a 

termostaty s minimalizovaným 

vyložením

Dokonalé na každém podkladu: 

vysoce pružný systém upevnění 

blueFIx

Pružná hloubka instalace:

75 mm – 105 mm

Ideální pracovní podmínky: 

dosedací body pro vodováhu, 

centrální trn k nabodování desky

k rychlé montáži, řezná ramena

bezproblémové připojení: 

4 x 1/2“ (volitelně 4 x 3/4“) 

standardní připojení na 

rotačně symetrické základní 

jednotce

Pevně fixováno i na 

nerovném podkladu: 

6bodové rozetové 

upevnění blueClICK
31 mm

hansabluebox  je standardní, kompletně nově vyvinutý systém podomítkových instalací v 

segmentech HANSA|lIvInG a HANSA|hoMe. ve všech svých řadách nabízí tento systém 

příkladné funkce a vlastnosti, které ovlivňují a optimalizují celý proces instalace: počínaje 

hrubou montáží, přes funkční jednotky až po hotovou montáž. dokonalé sladění všech 

komponent vám jako zpracovateli dává při instalaci největší jistotu. hansabluebox je 

kompletní, dokonale sladěný balíček. kolem dokola hansa. celkově lepší.

optimalizováno k montáži:

velká vzdálenost mezi stěnou

a připojením

www.hansa.cz
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veskrze proFesIonálnÍ:
Vy rOZHOdujEtE, CO Vám 
PŘijdE dO StĚNy.

centrálním prvkem podomítkových systémů je základní jednotka. ta tvoří rozhraní k tělesu 

budovy a musí fungovat bezpečně po celou dobu životnosti armatur. proto je základní jednotka 

hansabluebox  konstruována zvláště stabilní, s trvalou hodnotou a snadnou montáží. je 

koncipována na principu „zásuvky“, a proto je otevřená všem budoucím rozhodnutím týkajícím 

se funkce a designu. díky oddělení funkce a vestavného tělesa nepředstavují žádný problém ani 

dlouhé fáze hrubých staveb. 

základní jednotka hansabluebox 

je dokonale vhodná pro všechny 

systémy instalací.

nejvyšší umění techniků: univerzální základní jednotka hansabluebox 

nabízí komfortní vzdálenost 31 mm připojení od stěny a širokou variabilitu 

hloubek při vestavbě – 75-105 mm.

vždy správná poloha při montáži: 

základní jednotka hansabluebox  z mosazi 

zvláště odolné proti uvolňování zinku je rotačně 

symetrická a nabízí možnosti připojení 1/2“ 

nebo 3/4“ (rotace 90° resp. 180°). 

dosedací body pro vodováhu, trn k nabodování 

desek k rychlé montáži, řezná ramena k vedení 

nožů. díky promyšleným detailům zaručuje 

hansabluebox při každé fázi montáže 

dokonalé pracovní podmínky. 

co umožňuje vysoce pružný systém blueFIx : 

neexistuje žádný podklad, na kterém by nebylo 

možné dokonale namontovat hansabluebox ! 

více informací k montáži sady hansabluebox . 

30

75

105

jedInečnÉ 
pŘednostI
vÝrobkŮ:
skrz naskrz kvalItnÍ.
v každém hansabluebox  se skrývá nejkvalitnější technika 

– jako například u keramického produktu blueSWITCH

k záměně přívodů. pro zákazníka to znamená sériově vyšší 

komfort: tlakově nezávislou funkci, jednoznačnou polohu

a trvale lehký chod.

dobré pro vás: změna je u všech produktů identická. 

dokonalá spokojenost.
jedinečnost a sériově vytvořené detaily u všech kompletizač-

ních souprav hansabluebox s uzavřením/záměnou: 

možnost vyladění blueTuNe . vyrovnat rozetu a spáru mezi 

dlaždicemi navzájem dokonale souběžně – to je možnost, 

které se v budoucnosti nebudete chtít vzdát. pro vyšší 

spokojenost zákazníků, vyšší kompetenci.

koMplexně proFesIonálnÍ.
jednotka hansabluebox je ze 100 % koncipována pro 

profesionály – to je patrné podle detailů, jako jsou teleskopic-

ké změny připojení. přechody kompletizační soupravy spojujte 

s funkční jednotkou snadno a se zaručenou funkčností. přímo 

a bez náročného zkracování. 

7°
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skrz naskrz kvalItnÍ:
KVALitA dO dEtAiLu.

Mezi fází hrubé stavby a stanovením designu pohledových dílů 

leží rozhodování o funkci armatur. hansabluebox  přitom 

uvádí do dokonalého souladu přání zákazníků a nároky 

zpracovatele. bezpečná montáž, spolehlivá funkce, trvalý 

komfort při ovládání a – pro všechny případy – minimalizova-

né nároky na údržbu. jednotku hansabluebox  můžete 

doporučit bez jakýchkoli pochybností.

Montážní normy čsn en 1717 při vzdáleném 

napouštění vany jsou přísné. 

bezpečnostní zařízení hansabluebox  splňuje 

tyto požadavky při maximální komfortní výšce 

vestavby 240 mm.

Maximální bezpečnost při montáži 

nabízejí šroubované funkční jednotky 

se šrouby zabezpečenými proti ztrátě.

jedinečné: všechny funkční jednotky se záměnou nebo 

uzavřením jsou vybaveny keramickým adaptérem 

blueSWITCH , a proto jsou nezávislé na tlaku a

s jednoznačnou polohou. 

optimální pro vaše zákazníky: dostane nejvyšší kvalitu

a maximální komfort. 

optimální pro vás: existuje jen jeden funkční prvek pro 

záměnu a uzavření.

osvědčené ovládací kartuše pákové směšovací 

baterie a nové termostaty hansabluebox

s nástavnou výškou nejvýše 94 mm jsou nejen 

funkční, ale díky dvěma úrovním ovládání také 

mimořádně komfortní. 
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automaticky si najde svou cestu: teleskopické spojení ke změně nastavení lze 

namontovat přímo a jednoduše bez náročného zkracování.

nový nosič rozet blueClICK  lze jednoduše spojit se základní jednotkou

a bezpečně fixuje rozety pomocí šesti tvarovaných lícovaných úchytů na stěnu: 

bez šroubů, pevně, reverzibilně.

skrz naskrz pruŽnÉ:
PŘEdáVEjtE dOKONALOSt.

k profesionálnímu instalačnímu systému patří v neposlední řadě také profesionální 

montáž. s produktem hansabluebox  zajistíte, že se z koupelny vašeho zákazní-

ka stane skutečně jeho koupelna snů. tento systém zaručuje, že vaše nároky na 

dokonalý koncový výsledek budou splněny stejně skvěle jako i nároky vašeho 

zákazníka – a to i v případě, že předtím neběželo všechno zrovna optimálně. jako 

váš profesionální partner zajišťuje hansa společně s vámi úspěšné předání koupelen 

se 100procentní spokojeností všech zúčastněných. 

zůstává čisté, je příjemné na omak a přesto téměř 

neviditelné. kvalita detailů u dolního pojistného 

ventilu. 

exKluZIVNĚ u HANSABLUEBOX:

sériově dodávaná funkce blueTuNe  umožňuje upravit polohu rozet při kompleti-

zační montáži až o 3,5° každým směrem. 

k dispozici je také adaptér při záměně přívodů nebo vývodů.

ještě nikdy nebylo tak snadné dosáhnout dokonalosti bez kompromisů.

velikost, design a funkce v 

optimálním poměru: nové rozety 

HANSA|lIvInG vycházejí z principu 

hansa x/o, který podstatně 

rozšiřuje možnosti uspořádání 

koupelen. rozety jsou montovány 

beze šroubů. díky tomu působí 

kvalitně chromované kovové povrchy 

ještě ušlechtileji. celkový komfort 

ještě dále zvyšuje intuitivní způsob 

ovládání. 

více informací k jedinečné funkci produktu blueTuNe .více informací ke kompletizační montáži sady hansabluebox .

7°
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rychle, čIstě, bezpečně: 
mONtáž

„celkově lepší“ znamená především také: hansabluebox  vás přesvědčí při montáži svými komplex-

ními kvalitami – počínaje hrubou montáží přes utěsnění až po nastavení úhlů.  

Máte jistotu, že tento systém dokážete namontovat bez problémů, rychle a bezpečně. tak, jak to 

můžete očekávat od dokonalého podomítkového systému a od společnosti hansa jakožto partnera 

profesionálů zabývajících se sanitární technikou. 

Montáž jednotky hansabluebox  lze naplánovat a je proveditelná napříč řemesly. na všech podkladech, ve všech systémech vestavby a při všech montážních 

situacích.

základ vašeho úspěchu a záruka 

spokojenosti vašich zákazníků: nová 

jednotka hansabluebox .

hansabluebox  lze snadno upevnit a vyrovnat 

v montážních systémech. 

při přímé instalaci zuaručuje využívání montážní 

lišty nejvyšší přesnost.

díky blueFIx  lze jednotku hansabluebox 

namontovat bez problémů do stěnové nástavby.

dokonalá hospodárnost: ve fázi hrubé stavby 

vznikají jen nízké investiční náklady.

dodávaná těsnicí rozeta – pro utěsnění v souladu s 

normami.

prostřednictvím drážek k vedení řezu lze jednotku 

hansabluebox  zkrátit jednoduše a přesně.

upevnění rozet blueClICK  nabízí ideální 

upevnění rozety i na nerovném podkladu. 

plus pro vás: nekomplikovaná montáž.  

plus pro vaše zákazníky: dokonalý vzhled, vysoký 

komfort ovládání.

jedinečné: nastavení úhlů blueTuNe  umožňuje 

dodatečné korekce a přizpůsobení například 

průběhu spár.

7°
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M a r k t  I n t e r n

FachhandWerks-
partner

Nº 1*

leIstunGsspIeGel

HANSAbluebox 
PŘEHLEdNĚ

* další informace najdete na internetových stránkách www.markt-intern.de

v „zrcadle výkonu sanitárních 

armatur“ magazínu „markt intern“ 

byla společnost hansa zvolena v 

roce 2014 „partnerem pro 

specializovaná řemesla č. 1“ – již 

po 19. v řadě!

hansa je výrobním partnerem ve 

svazu značek pro řemesla se zvshk 

a velkoobchodem sanitárním 

zařízením. 

VYNIKAJÍCÍ VÝHoDY JeDNoTKY HANSABLUEBOX:

To nejlepší – v každém produktu: 

přestavění keramického produktu blueSWITCH  – nezávislé na tlaku, jednoznačně 

obsluhovatelné

Jedinečné: 

sériově vyráběná možnost vyrovnání o +/- 3,5° blueTuNe  s uzavíráním/záměnou 

po vestavbě

Vyrovnávání hloubek bez zkracování:

teleskopická záměna – přímá přesná a lícovaná

Jistota je jistota: 

Šroubované funkční jednotky se šrouby zabezpečenými proti ztrátě

Všude dokonale upevněné: 

6bodové rozetové upevnění blueClICK

Zaručeně podle normy: 

bezpečnostní zařízení hd s minimalizovaným minimálním odstupem pouhých 240 mm. 

pro vyšší pružnost.

Dokonalé na každém podkladu: 

vysoce pružný systém upevnění blueFIx

optimalizováno k montáži: 

velká vzdálenost mezi stěnou a připojením a také pružná 

hloubka vestavby

Pro všechny případy (volitelně):

– sada prodloužení 15 mm

–  adaptér k záměně studené/teplé vody a přípojky

– rozetová sada prodloužení 15 mm

– sada pro dřez

Ideální pracovní podmínky: 

dosedací body pro vodováhu, centrální trn k nabodování 

desky k rychlé montáži, řezná ramena

8773 9003

8762 9003

8772 9003
8772 3003*

8760 9003
8760 3003*

hansaloFT

8000 0000 (G 1/2 bez uzavření)
8001 0000 (G 3/4 s uzávěrem na vstupu)
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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 
přepínače

s 
přepínačem

s uzavíracím ventilem 
a přepínačem

centrální termostat 
bez uzavírání

s uzavíracím 
ventilem

bez 
přepínače

s 
přepínačem

3.5 4.8

k elektronickým armaturám hansaSeNSeTIoN  doporučujeme varianty termostatů hansabluebox .
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