H A NSA LIG N A

Een heldere expressie van een sterk karakter:
H ansa LIGNA.
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De moeite waard om lang naar te kijken:
H ansa LIGNA.

Met heldere, eigenlijk strenge geometrische vormen die
niettemin een zachte en soepele indruk maken, valt
hansa Ligna direct op. Maar op het tweede gezicht
openbaart de nieuwe armaturenserie iets verbazingwekkends.
Want hansa Ligna biedt een hoogwaardig, tijdloos
modern design op een prijsniveau dat net zo attractief is als
de optiek.
Net als bij alle series binnen het H A N S A | l i v i n g -segment
maakt hansa Ligna het door een volledig op zichzelf
staand programma mogelijk om talrijke badconcepten en
-ideeën te realiseren.

Naast de klassieke wastafelmengkraan is
er ook een elegante, hoge variant voor
opbouwwastafels.
Een geïntegreerde perlator reduceert de
waterdoorstroming bij alle varianten tot
op ca. 7 l/min.
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Van binnen is de Hansa-techniek geperfectioneerd, duizenden
keren beproefd en uiterst modern. hansa Ligna is
geconstrueerd voor comfort, veiligheid en duurzaamheid,
garandeert optimale functionaliteit. Het plezier aan
hansa Ligna is van lange duur.

eco
-50%

De charmante tegenhanger voor de hoge
wastafelmengkraan is een XS-variant –
ideaal voor bijvoorbeeld gastenbadkamer
of toiletruimte.
Het programma wordt afgerond door de
passende bidetarmatuur.

5

6

Sterk als solist, overtuigend als combinatie:
H ansa LIGNA voor het bad.

Grote performance voor de hansa Ligna . Het consequente, heldere design vindt u ook terug bij het bad. Afhankelijk
van de ruimtelijke omstandigheden, het planningsconcept of
de individuele voorkeur kunt u kiezen tussen een moderne
opbouwmengkraan en een eigentijdse en edele inbouw
mengkraan waarbij de techniek achter de muur verborgen
blijft.

Voor welke mengkraan u ook kiest: door de harmonieuze
vormen past de hansa Ligna in iedere ambiance. Juist de
mild gebogen vorm-overgangen zijn niet alleen een weldaad
voor het oog maar bieden ook een praktisch voordeel:
hansa Ligna is daardoor zeer eenvoudig te reinigen.

Een van meerdere mogelijke oplossingen
voor het bad is de opbouwoplossing, hier
gecombineerd met de vlakke
H ansa pu re j e t-handdouche (links).
De omstelling tussen baduitloop en
handdouche is geïntegreerd in de
doucheafvoer en te bedienen door
eenvoudig aan de slang te trekken. Dat is
een plus voor de optiek en vergemakkelijkt
de reiniging van de mengkraan.

De inbouwoplossing met wandaansluitbocht en H ansa pu re j e t-handdouche maakt een eigentijdse en edele
indruk.
Aanvullend kan de H ansa lignabaduitloop of de H ansa fill- badkuiptoe- en afvoergarnituur worden
gemonteerd.
De inbouwstandaard H ansaVA ROX
laat alle vormgevingsmogelijkheden open.
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Veelvoud en helderheid op één lijn:
H ansa LIGNA in de douche.

hansa Ligna maakt indruk door de zeer eigenstandige
combinatie van platte vlakken, zeer slanke elementen en
smetteloze oppervlakken - ook in de douche. Veelvoudig en
flexibel. hansa Ligna is bovendien een ideale
combinatiepartner: Een perfecte aanvulling op de
doucheoplossingen vormen o.a. de accessoires uit de serie
hansa designo, de designgeoriënteerde opbouwthermostaat hansatempr a st y le, de hansa pureje t-handdouches met een of twee stralen en het
hansa je t- douchesysteem.

De mogelijkheden zijn veelzijdig! Naast de "klassieke"
varianten kan – bijvoorbeeld in zeer royale doucheruimtes met
hoge esthetische pretentie – ook een even elegante als
comfortabele inbouwoplossing met thermostaat worden
gerealiseerd.

Geheel naar wens: mogelijk is
bijvoorbeeld een opbouwoplossing met
korte glijstang (links) of een schroefloze
inbouwoplossing met lange glijstang
(rechts).

Comfortabel en mooi. een Hansa ligna-opbouwmengkraan voor
douche-systemen, hier in combinatie met
een H ansa j e t- douchesysteem (grote
afbeelding rechts).
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HansaLIGNA

Wastafel

Eengatsééngreepsmengkraan
0609 2203 verchroomd

Eengatsééngreepsmengkraan
0608 2203 verchroomd
zonder boring

Bidet

Bad

Eengatsééngreepsmengkraan
0613 1103 verchroomd (

Eengatsééngreepsmengkraan XS
0607 2203 verchroomd

Eengatsééngreepsmengkraan
0603 2203 verchroomd

Eengatsééngreepsmengkraan
0606 3203 verchroomd

Opbouwééngreepsmengkraan
0674 2103 verchroomd,
met omstelling

Inbouw-ééngreepsmengkraan
4385 9503 verchroomd,
met omstelling,
excl. 4000 0000 *inbouwdeel
4385 3503 verchroomd,
met omstelling en veiligjheidsinrichting,
excl. 4000 0000 *inbouwdeel

Opbouwééngreepsmengkraan
voor douchesysteem
0667 9103 verchroomd,

Inbouwééngreepsmengkraan
4387 9503 verchroomd,
excl. 4000 0000
*inbouwdeel

Inbouwthermostaat
4866 9501 verchroomd,
zonder afsluiting,
excl. 4000 0000
*inbouwdeel

Inbouwthermostaat
0665 9105 verchroomd,
zonder afsluiting,
excl. 0805 0290 G 3/ 4 “
(DN 20) inbouwdeel

Baduitloop
0682 2102 verchroomd

Wandaansluitbocht
5118 0173 verchroomd

Wandaansluitbocht
5157 0173 verchroomd,
met afsluiter

wanddouchehouder
4444 0173 verchroomd

Douche

Opbouwééngreepsmengkraan
0667 0103 verchroomd

Toebehoren

Afbouwdeel voor
meerwegomstelling
0628 9105 verchroomd,
afsluitbaar,
excl. afbouwdeel,
0225 0100 (DN 15)
of 0226 0100 (DN 20),
excl. afbouwdeel voor
meerwegomstelling,
0295 0100
(DN 15 incl. afsluiting)

( = lage druk mengkraan

eco
-50%

* Ook leverbaar met voorafsluiter, art.-nr. 4001 0000

Verbruikt tot 50% minder water en energie** door
geïntegreerde waterspaarfuncties.
Bijzonder geluidsarm. De mengkraan voldoet aan de strenge eisen van de
Geluidsklasse 1.

WATER SAFE. Hitec-functiekern. Behoudt de waterkwaliteit.

Eenvoudig en ongecompliceerd te reinigen.
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** vergeleken met een conventionele tweegreepsmengkraan

Hand- en hoofddouches

Glijstangset

Douchesysteem

H ansa PUREJETdoucheset
0456 0210 verchroomd,
900 mm,
handdouche 1-straal,
Slang 1.750 mm
0456 0220 verchroomd,
900 mm,
handdouche 2-stralen,
Slang 1.750 mm

H ansa j e tdouchesysteem
voor de directe aansluiting
aan opbouw-eengreeps- of
thermostaat-douchearmatuur,
met Hansarainhoofddouche
en H ansa p u r e j e thanddouche
5167 0200 verchroomd

Aanbevolen
combinatiemogelijkheden

H ansa p u r e j e t
0431 0200 verchroomd,
met naaldstraal
0432 0200 verchroomd,
met naald- en softstraal

H ansa r ain hoofddouche
met volledig metalen huis
Plafondverbindingsbuis,
in te korten van 78 tot 198
mm
0419 0100 verchroomd

Badset

Thermostaten

H ansa p u r e j e t-set
0401 0210 verchroomd,
Handdouche 1-straal,
wandhouder, slang 1.250 mm
0401 0220 verchroomd,
handdouche 2-stralen,
wandhouder, slang 1.250mm

HANSATEMPRA Style
badthermostaat
5844 2101 verchroomd

H ansa r ain hoofddouche
met volledig metalen huis,
Douchearm, 400 mm
0418 0100 verchroomd

HANSATEMPRA Style
douchethermostaat
5841 0101 verchroomd

HANSATEMPRA Style
douchethermostaat
met aangesloten
douchesysteem
5842 9103 verchroomd

H ansa cu b e badthermostaat
5835 2101 verchroomd

H ansa cu b e douchethermostaat
5833 0101 verchroomd

H ansa d e s igno accessoires

Glashouder
5129 0970 verchroomd
Kristalglas, helder

Zeepbakje
5127 0970 verchroomd
Kristalglas, helder

Zeepdispenser
5130 0970 verchroomd
Kristalglas, helder

Handdoekhouder
5123 0970 verchroomd
2-delig

Handdoekring
5131 0970 verchroomd
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www.hansa.com

HANSA BELGIUM BVBA-SPRL
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