HANSARONDA

Gevoel en verstand
volkomen in harmonie:
H ansa ronda .
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Het vertrouwde op een geheel
nieuwe manier beleven.
H ansa ronda .

Harmonie: er is vrijwel geen enkele mengkranenserie te bedenken die dit principe zo geloofwaardig uitstraalt
als de nieuwe H ansa ronda . Behoedzaam, maar designgetrouw aangepast, zorgt de geliefde mengkranenserie uit het designgeoriënteerde H A N S A | LIVING-segment voor een jong en fris beeld.
Ook het nauwkeurig afgestemde assortiment is uitermate modern en praktisch. Met behulp van de diverse
H ansa ronda-opties voor wastafel, bad en douche kunnen qua ontwerp van de badkamer veelzijdige
ideeën, evenals veeleisende architectonische concepten naar de praktijk worden vertaald.
Duurzaamheid vormt al heel lang de basis voor onze producten en productieprocessen. Wij
vinden grondstofbesparende productieprocessen en milieuvriendelijke productconcepten met een
lange levensduur uitermate belangrijk. Onze mengkranen zijn geluidsarm, gemakkelijk schoon te
maken, ze behouden de waterkwaliteit en garanderen maximale hygiëne. Zo verbruikt de H A NS A RONDA
met 6 l water per minuut slechts de helft van de hoeveelheid van conventionele mengkranen.
Green Responsibility staat hier voor de modernste, ecologisch verantwoorde HANSA-technologie.

6 l/min

De nieuwe Hansa ronda overtuigt door een
elegante combinatie van kordate, zachte,
rechtlijnige en elliptische vormen.
De harmonische proporties komen ook op een
opbouwwastafel uitermate goed tot hun recht
(afb. boven).
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Comfortabel, uitermate praktisch en typisch
HANSARONDA: de speciale uittrekbare
handdouche is ideaal voor het wassen van het
haar en het vullen van flessen.
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Altijd anders. Altijd uniek:
H ansa ronda .

Typisch voor de H A N S A | living-series is het brede en diepe
assortiment in alle toepassingsgebieden. De H ansa ronda biedt
daarmee alle speelruimte voor de vormgeving. Natuurlijk is de
wastafelmengkraan in eerste instantie doorslaggevend voor het design
van een mengkranenserie. Nog beter is het, wanneer dit design ook
terugkeert bij de producten voor bad en douche. De zachte en bijna
naadlose overgangen, zijn niet alleen mooi maar ook reinigingsvriendelijk. Zo maken wij het gemakkelijker om de diepe glans van de
kwalitatief hoogwaardige oppervlakken jarenlang te behouden.

Of u nu kiest voor de comfortabele inbouwoplossingen, een vrijstaand
bad of toch liever een klassieke opbouwmengkraan heeft: De H ansaronda wordt met name door het tijdloos harmonische totaalbeeld op
waarde geschat.

In moderne badkamers kan het gebied rond
het bad bijzonder veelzijdig worden
vormgegeven. H ansa ronda biedt voor
ieder ontwerp een harmonische en
tegelijkertijd uitermate functionele
oplossing. Zo biedt bijv. het H ansa
bad- en tegelrandsysteem vrijwel
onbegrensde plaatsingsmogelijkheden.
Precies zoals u dat wenst (afb. midden).

De minimalistische en rustige vormen komen
bijzonder goed tot hun recht, omdat alleen
de afbouwdelen zichtbaar zijn en de
betrouwbare H ansa techniek veilig
ingebouwd zijn werk doet (afb. links).
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Een stylistisch uiterlijk en reinigingsvriendelijk: De opbouwoplossing in de douche
overtuigt door verdekte S-koppelingen
(afb. boven). De inbouwvariant op
HansaVAROX-basis is sober en
eenvoudig elegant (afb. rechts).
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De perfecte aanvulling op H ansa RONDA:
H ansa MATRIX en H ansaVIVA .

Door het bijzonder uitgebreide assortiment wint u dankzij hansa MATRIX bovendien extra ruimte voor het ontwerp. Met behulp van deze
innovatieve productserie - bestaande uit
ééngreeps-mengkranen, thermostaten en toebehoren - kunnen
architectonische ontwerpmogelijkheden ook compleet als inbouwoplossing worden gerealiseerd.
De componenten van dit systeem kunnen met behulp van een klassiek
geproportioneerd raster onwaarschijnlijk veelzijdig worden gecombineerd. Innovatieve functiecombinaties bieden een rustig en preciese
vertoning van het ontwerp.

Ook het nieuwe, op comfort gerichte hansaVIVa doucheprogramma
is perfect op deze serie afgestemd.
Naast de typische H ansa-kwaliteit, het moderne design en de grote
mate aan functionaliteit, overtuigt deze serie met name door de
uitstekende prijs-/prestatieverhouding. Het programma van handdouches, hoofddouches, glijstangen tot douchesystemen biedt vele
keuzemogelijkheden.

(1)

(2)

(3)

Door de VA R I JE T-technologie wordt het
water over de straalcirkel met de
sproeiers verdeeld.
Hierdoor ontstaat een vol straalbeeld in
alle soorten stralen:
(1) activerend en vitaliserend
(2) krachtig en gefocust
(3) zacht en royaal
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De H ansaV I VA- handdouche is
verkrijgbaar in de diametermaten 100 mm en
130 mm. De ergonomisch gevormde greep
ligt prettig en toch stevig in de hand, de
T HERM O CO O L-functie voorkomt, dat de
greep van de handdouche te warm wordt.
Uitermate praktisch: de speciale Twist
Guard-slangconus heeft een geïntegreerde
verdraaibeveiliging.
Waardevolle details, zoals het compleet
verchroomde zeepbakje, maken de
totaalindruk van een kwalitatief hoogwaardige serie compleet. Een geïntegreerde
hoeveelheidsbegrenzer reduceert het
waterverbruik bovendien met 50%.

Moderne, op de architectuur afgestemde badkamerontwerpen op basis van H ansa M AT RI X omvatten
door uitgebalanceerde moderne proporionering en
consequente onderverdeling de ruimte als één geheel.

De consequente rastermaat van 25 mm dient als basis voor ieder
H A N S A M AT R I X-ontwerp en biedt optimale vrijheid en speelruimte qua
vormgeving en tegelijkertijd maximale veiligheid door middel van
montagerails.
Ook de twee basisvormen van de H A N S A M AT R I X-componenten
zijn gebaseerd op het 25 mm-raster.
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Assortiment
HA N S A RONDA

HA N S A RONDA
Afbouwdeel
Wandmengkraan voor
wastafel, DN 15
0383 2273 verchroomd
voor wandinbouw
Uitloop: 182 mm

Wastafel

H ANSARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0309 2173 verchroomd
Uitloop: 100 mm

HAN SARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0309 2273 verchroomd
Uitloop: 100 mm
flexibele aansluitslang 3/8"

Bidet

Bad

H AN SARONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0306 3273 verchroomd
voor bidet
Uitloop: 103 mm

HAN SARONDA
Baduitloop,
DN 15 (1/2")
0582 2172 verchroomd
als wanduitloop
Uitloop: 180 mm

H A N SA RONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0308 2273 verchroomd
Uitloop: 100 mm
zonder trekstangboorgat

H AN SAVAROX
afbouwdeel met decorset
H AN SARONDA
ééngreeps-badmengkraan*
4384 9573 verchroomd
schroefloze rozet
Afbouwdeel met omstelling

HAN SAVAROX
afbouwdeel met decorset
HAN SARONDA
ééngreeps-badmengkraan*
4384 3573 verchroomd
met veiligheidsvoorziening
schroefloze rozet
Afbouwdeel met omstelling

H A N SA RONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0303 2273 verchroomd
voor opbouwwastafels/schotels
Uitloop: 148 mm
zonder afvoergarnituur

H A N SA RONDA
Afbouwdeel
ééngreepsmengkraan
voor alle viergats
inbouwsets*
0340 2073 verchroomd
Uitloop: 240 mm

H A N SA RONDA
Afbouwdeel
ééngreepsmengkraan
voor alle driegats
inbouwsets*
0341 9073 verchroomd voor
baduitloop op afstand
(HANSAFILL) zonder
HANSAFILL-baduitloopgarnituur

H A N SA RONDA
Badmengkraan, DN 15
(1/2")
voor wandopbouw
0374 2173 verchroomd
Uitloop: 163 mm

H A N SA VAROX
afbouwdeel met decorset
HANSA|LIVING
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4866 9501 verchroomd
zonder doseerregeling
schroefloze rozet

Douche

Douche/H A N S A VAROX-inbouw

H AN SARONDA
Douchemengkraan,
DN 15 (1/2")
voor wandopbouw
0367 0173 verchroomd

H A N SA VAROX
afbouwdeel met decorset
H A N SA RONDA
Douchemengkraan*
4386 9573 verchroomd
schroefloze rozet
Afbouwdeel zonder omstelling

HAN SAVIVA
Glijstangset
900 mm
4415 0130 verchroomd
Lengte inkortbaar

= lagedrukarmatuur
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*excl. inbouwelement

H A N SA VIVA-set
voor badmengkranen
4417 0210 verchroomd
met slang en houder

Bad/douche/H A N S A MATRIX-inbouw

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 10
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2100 verchroomd
past bij HANSARONDA
met doucheset
met baduitloop, DN 15

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 09
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2090 verchroomd
past bij HANSARONDA
met glijstangset
met baduitloop, DN 15

HA N S A MATRIX
Opbouwpakket 12
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2120 verchroomd
past bij HANSARONDA
met doucheset
met baduitloop, DN 15

H A N SA RONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0313 1173 verchroomd
voor open boilers
Uitloop: 100 mm

Bad/douche

Bad/douche/HANSA VAROX-inbouw

HA N S A RONDA
Eéngreeps-badmengkraan,
DN 15*
0342 2073 verchroomd
op vloer staand
Uitloop: 200 mm

H A N SA RONDA
Eengats
ééngreepsmengkraan,
DN 15
0301 2173 verchroomd
Uitloop: 125 mm
met uittrekbare handdouche

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 11
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2110 verchroomd
past bij HANSARONDA
met glijstangset
met baduitloop, DN 15
Toebehoren

H A N SA VAROX
afbouwdeel met decorset
HANSA|LIVING
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4866 9501 verchroomd
zonder doseerregeling
schroefloze rozet

HANSA
Afbouwdeel*
0628 9105 verchroomd
past op inbouwdelen met
keramische schijven of
spindel-bovendeel

HANSA
Wandaansluitbocht, DN 15
5118 0173 verchroomd

Douche/HAN SAMATRIX inbouw

HANSA
Wandaansluitbocht, DN 15
met ingebouwde afsluiter
5157 0173 verchroomd
ook als hoekstopkraan te
gebruiken

HANSA
Wanddouchehouder
4444 0173 verchroomd

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 02
ééngreepsmengkraan
DN 15 (1/2")*
4487 2020 verchroomd
past bij HANSARONDA
met wanddouchehouder

HAN SAMATRIX
Opbouwpakket 03
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2030 verchroomd
past bij HANSARONDA
met glijstangset
met HANSARAIN
hoofddouche, DN 15

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 04
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2040 verchroomd
past bij HANSARONDA
met doucheset
met HANSARAIN
hoofddouche, DN 15

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 01
ééngreepsmengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 2010 verchroomd
past bij HANSARONDA
met volledig metalen glijstang
1.100 mm

H A N SA MATRIX
Opbouwpakket 07
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 0070 verchroomd
past bij HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA
met glijstangset
met HANSARAIN
hoofddouche, DN 15

HAN SAMATRIX
Opbouwpakket 06
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 0060 verchroomd
past bij HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
met doucheset
HA N S A MATRIX
Opbouwpakket 08
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 0080 verchroomd
past bij HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
met doucheset
met HANSARAIN
hoofddouche, DN 15

H ANSA MATRIX
Opbouwpakket 05
thermostaat mengkraan,
DN 15 (1/2")*
4487 0050 verchroomd
past bij HANSADESIGNO,
HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA
met glijstangset

Er ontstaat een buitengewone productkwaliteit wanneer elk detail belangrijk en doordacht is, en duidelijke voordelen biedt. Ten minste 1 product uit de serie heeft de toegekende eigenschappen:
Hansa ronda	

6 l/min

Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 6 l/min en
intelligente straalvorming geoptimaliseerd waterverbruik bij
volledig comfort.

HansaVIVA

12 l/min

Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 12 l/min en
intelligente straalvorming geoptimaliseerd waterverbruik bij
volledig comfort.

Uitermate stil. Mengkraan voldoet aan de strenge
eisen van geluidsklasse 1.

Gemakkelijk schoon te maken.

Gemakkelijk schoon te maken.

Thermo Cool. Meer veiligheid door minimale verwarming
van het mengkraanhuis.

Meer reikwijdte en plus aan functie door één- of
meerstralige uittrekbare handdouche.

Twist Guard: slangconus met geïntegreerde verdraaibeveiliging.

WATER-SAFE Hitec-functiekern.
Garandeert de waterkwaliteit.
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Bescherming tegen verbranden – voor maximale veiligheid bij
onze thermostaten.
Passend product voor het modulaire en ontwerpvriendelijke inbouwsysteem Hansamatrix.
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Hansa Nederland B.V.
Watergoorweg 77
3861 RG NIJKERK
Tel. 033-2 463 463
Fax 033-2 463 431
info@hansa-nederland.nl

www.hansa.com

HANSA BELGIUM BVBA-SPRL
Z.3 Doornveld 33
B-1731 Zellik
Tel.: +32 (0)2 253 66 66
Fax: +32 (0)2 253 22 75
info@hansa-belgium.be
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H ansa – s t a a t altijd voor u klaar.

