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HANSACANYON
Z otwartej wylewki wyp ywa strumie

iluminowany wiat em. Pod wietlana

diodami LED p ytka szklana barwi strumie

wody na kolory od niebieskiego do 

czerwonego w zale no ci od ustawionej 

temperatury. Seria sk ada si  z baterii 

umywalkowej, wannowej i natryskowej.

HANSASTELA
Szeroki, naturalny strumie  wody opada 

mi kko ze specjalnie zaprojektowanej 

wylewki o kaskadowym wyp ywie.

HANSASTELA czy funkcjonalno

z form , atw  obs ug , innowacyjn

technik  i bezkompromisowe wzornictwo. 

Dost pne s  baterie umywalkowe w kilku 

wersjach, wannowe (tak e na rant wanny), 

natryskowe i kuchenne. 

HANSACUBE
Termostaty HANSACUBE nadaj azienkom

purystyczny charakter: kwadratowy uchwyt 

i wylewka w po czeniu z owalnym 

perlatorem nadaj cym wodzie szeroki 

strumie . Po prawej stronie termostatu 

znajduje si  prostok tny uchwyt do 

regulacji ilo ci wyp ywaj cej wody, 

a u do u wysuwana wylewka zintegrowana 

z prze cznikiem na natrysk.

HANSABASICJET
Seria natrysków dost pnych w wariancie 

jedno-, dwu- lub trzystrumieniowym. 

Doskona a cena i wzornictwo sprawiaj ,

e jest to idealne rozwi zanie dla azienek

prywatnych jak i publicznych. Wszystkie 

g ówki i g owice natryskowe wyposa one

s  w funkcj  zapobiegaj c  gromadzeniu 

si  zanieczyszcze  wapiennych.

HANSAPOLO
Czy to w wi kszym budownictwie, czy te

w domku jednorodzinnym – HANSAPOLO 

to w a ciwy wybór dla tych, którzy 

stawiaj  na niezawodn  technik

i nowoczesny wygl d w rozs dnej cenie. 

Zastosowanie wk adu ceramicznego 

Hansaeco pozwala zaoszcz dzi  nawet do 

50% wody i energii.

KWC ONO Highflex
Cienki, funkcjonalny uchwyt ze stali, 

wylewka dolna i dodatkowa wylewka górna 

na elastycznym w u, wyci gany perlator, 

prze cznik strumienia – to wszystko tworzy 

arcydzie o wspó czesnego wzornictwa. 

Highflex czy bezkompromisow

funkcjonalno  ze stylowym wygl dem,

a techniczne rozwi zania upraszczaj

prac  w kuchni. 
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