HANSA SIGNATUR
DE ESTHETIEK VAN EEN NIEUWE
INTELLIGENTIE

HANSA SIGNATUR

Wat zijn design belooft, wordt
door het gehele concept ingelost:
H A NS A SIG N AT U R opent
nieuwe dimensies.
De intelligent vormgegeven,
multifunctionele en duurzaam
comfortabele H A NS A SIG N AT U Rbadkamer ziet er niet alleen
futuristisch uit, maar verlegt geheel
en al de grenzen voor de toekomst.

ZIJ VER ANDERT DE MANIER
WA AROP WIJ NA AR DE DINGEN
KIJKEN – WA AROP WIJ DE DINGEN
GEBRUIKEN: HANSA SIGNATUR.

Geheel in het nu leven en toch ver vooruit denken, individualiteit vieren en tegelijkertijd alomvattend handelen, zowel de
uiterlijke verschijning bewonderen als het wezen doorgronden: een optie kiezen hoeft niet meer te betekenen dat andere
opties daarmee verworpen worden. Wie vandaag de dag slim kiest, kiest multidimensionaal – voor genot en geweten,
voor esthetiek en intelligentie, voor een mengkraangeneratie waarbij niet "uitsluiting" maar "versmelting" als principe geldt.
H A NSA SIGNATUR is de protagonist van deze generatie: visionair, smart, uniek. Nooit eerder was een mengkraanserie
zo volledig gefocust op de eisen van progressief denkende gebruikers. De duale structuur van de HA NSA SIGNATURwastafelmengkraan met van elkaar gescheiden hendel en uitloop is gebaseerd op strikt ergonomische uitgangspunten
en vertaald in een orgametrische vormentaal. Door het organisch samensmelten van precieze geometrische vormen ontstaat
daarbij een nooit eerder vertoonde aanblik. Met eveneens duaal, intuïtief bedieningsconcept en intelligente toepassingen
verandert HA NSA SIGNATUR onze definitie van het begrip "mengkraan" – maar vooral de wijze waarop we voortaan water
in de badkamer gebruiken: maximaal comfortabel, gecontroleerd, flexibel, duurzaam.

Iets vergelijkbaars is er niet:

NIEUW

H A NS A SIG N AT U R H Y B RI D kan
zowel handmatig via de hendel als
contactloos worden bediend. Bij het
naderen van de sensoren stroomt er
automatisch water in de vooraf
ingestelde temperatuur. Dat is
comfortabel, dat is hygiënisch, dat
bespaart water en energie.

D e Bidetta-handdouche breidt zijn
actieradius aan de wastafel uit met
1,50 m – en daarmee uw mogelijkheden nog eens met een veelvoud.
Bij de op afstand bediende versie –
perfecte aanvulling op
H A NS A SIG N AT U R H Y B RI D –
wordt de waterstroom eenvoudig
met een druk op de knop
geactiveerd.
Voor maximaal bedieningscomfort!

IDEA AL VOOR DAGELIJKS GEBRUIK.
ALLESBEHALVE ALLEDA AGS.
Multifunctionaliteit hoort tot het DNA van HA NSA SIGNATUR. En de meeste comfortopties, de grootste flexibiliteit biedt de serie precies daar, waar het water in het dagelijks
gebruik het vaakst nodig is: bij de wastafel. Absoluut highlight is het hybridemodel met
geïntegreerde uittrekbare douche, dat als alternatief ook verkrijgbaar is als eengreepsmengkraan met een klassieke handmatige bediening (met/zonder uittrekbare douche). Beide versies
hebben een 150° draaibare uitloop. Optioneel kan de mobiele waterbron Bidetta (naar keuze
ook met afstandsbediening) met de wastafelvarianten worden gecombineerd.

L A AT UW VOORKEUR VOOR HET
BIJZONDERE ZIEN.
Hij ziet er anders uit. Hij is anders – fundamenteel. Wat HA NSA SIGNATUR uniek maakt, is
het geniale basisidee, de innovatieve structuur ervan. De functionele scheiding van bedieningshendel en uitloop in twee kegels die in een rechte hoek ten opzichte van elkaar en en steeds
met optimale hellingshoek ten opzichte van de gebruiker staan: dat levert een wastafelmengkraan op met een volledig nieuwe ergonomische kwaliteit – en een volledig nieuwe esthetiek.
Een esthetiek die op intelligentie is gebaseerd en intelligentie zichtbaar maakt.
Zo logisch als HA NSA SIGNATUR daarmee in moderne badkamerarchitecturen past,
zo vanzelfsprekend valt hij daarin op: als een fascinerende multifunctionele sculptuur.

Innerlijke waarden, bruikbaar
gemaakt:
met de uittrekbare douche wordt
H A NS A SIG N AT U R aan de wastafel
nog flexibeler en uw individuele
actieradius rond de mengkraan
aanzienlijk groter.
De douche is bij het hybride model
verplicht en bij de klassieke
hendelmengkraan als optie te
verkrijgen.

Altijd anders, nooit hetzelfde:
uit elke gezichtshoek laat
H A NS A SIG N AT U R een ander
perspectief zien. En met elke draai
van de uitloop, elke stand van de
hendel heeft de expressieve
mengkraan een nieuwe vorm.

Radicaal puur, radicaal op comfort gericht: de inbouwvariant van de H A NS A SIG N AT U Rwastafelmengkraan is elektronisch gestuurd en werkt op batterijen. Hij werkt contactloos. Er
stroomt water zodra u uw handen onder de in de uitloop geïntegreerde sensor houdt – in
precies de temperatuur die u eerder met de thermostaat hebt ingesteld.
De waterhoeveelheid is beperkt tot een ecologisch zinvolle 6 l / min. De rechthoekige rozet, die
zoals hier aan de korte kant, maar ook dwars kan worden gemonteerd, is afkomstig uit het
H A NS A M AT RI X-inbouwsysteem.
Als artistieke link kan hij worden gebruikt om deze H A NS A SIG N AT U R-wastafelvariant ook te
integreren in badkamerontwerpen met andere series uit het segment H A N S A | L I V ING .

VOLGT UW INTUÏTIE:
HANSAMATRIX
MET BESTURINGSTECHNOLOGIE
H A NS A SIG N AT U R is de protagonist van een nieuwe generatie van mengkranen. Bij de overdracht van dit
intelligente concept van de wastafel naar alle onderdelen van de badkamer vormt de nieuwste generatie van het
inbouwsysteem H A NS A M AT RI X een ideale partner. Ongewijzigd qua structuur, logica en raster, werkt
H A NS A M AT RI X met besturingstechnologie achter de wand voor het eerst met netgevoede intelligente elektronica.
Dat levert de basis voor een nieuwe intuïtieve manier om mengkranen van bad en douche te bedienen –
en daarmee voor een nieuwe manier om water even zintuiglijk als zinvol te gebruiken.
Het puristische, strikt geometrische design van de elektronisch gestuurde H A NS A M AT RI X-componenten is
serieneutraal. Daarmee wordt het mogelijk qua concept passende producten uit het segment H A N S A | L I V ING in het
badkamerontwerp te combineren – voor aanzienlijk meer artistieke vrijheid.

H A NS A M AT RI X met besturingstechnologie geeft volledig nieuwe invulling
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aan bedieningscomfort. Het intuïtieve bedieningsprincipe is even simpel als

achtergrond niet alleen voor perfect comfort. Hij draagt ook bij aan een

geniaal: elk functie heeft een eigen Tiptronic-Control-toets waarmee hij wordt

bewust gebruik van natuurlijke hulpbronnen en aan waterbesparing – door u

bediend. Tip op de toets, activeer / deactiveer de functie of schakel tussen de

visuele feedback te geven.

functies. Draai de toets, regel de betreffende water-

Door op de Tiptronic-toets te drukken zet u de mengkraan voor acht minuten

hoeveelheid naar uw wensen. De watertemperatuur kan vooraf comfortabel

aan, maar gedurende die tijd kunt u hem door nog een druk op de toets ook

worden ingesteld via de thermostaat.

op elk moment uitzetten. Een wit lampje geeft aan dat de mengkraan actief is

Alle functies voor het gedeelte douche of bad zijn samengebracht in complete

en dat er water stroomt. Als u het water binnen vier minuten weer uitscha-

H A NS A M AT RI X- eenheden. Er is een functionele eenheid met thermostaat

kelt, dan wordt door driemaal knipperen van een groene lichtring een

en een Tiptronic-toets voor water aan/uit (afb. linksboven) en een variant met

zichtbaar teken voor ecologisch douchen afgegeven. Na acht minuten stopt

twee Tiptronic-toetsen – hetzij voor twee douches (hoofd- / handdouche) of

de waterstroom automatisch.

voor douche en bad (afb. rechtsboven).

HANSASIGNATUR

H A NS A S I G N AT U R
Bidetta hybride
eengatsmengkraan voor
wastafel, DN15,
batterijvoeding
met op afstand bediende
handdouche
5511 2201 verchroomd,
Push-afvoergarnituur,
aansluiting via flexibele
drukslangen G 3/8,
uitloop zwenkbaar, 150°,
sprong: 168 mm

H A NS A S I G N AT U R
Eengats-eengreepsmengkraan voor
wastafel, DN 15
5501 2201 verchroomd
Push-afvoergarnituur,
aansluiting via flexibele
drukslangen G 3/8,
uitloop zwenkbaar, 150°,
sprong: 168 mm

H A NS A S I G N AT U R
Eengats-eengreepsmengkraan voor
wastafel, DN 15
met uittrekbare
slangdouche
5505 2281 verchroomd
Push-afvoergarnituur,
aansluiting via flexibele
drukslangen G 3/8,
uitloop zwenkbaar, 150°,
sprong: 168 mm

H A NS A S I G N AT U R
Bidetta eengats-eengreepsmengkraan
voor wastafel, DN15,
met handdouche
5502 2201 verchroomd,
Push-afvoergarnituur,
aansluiting via flexibele
drukslangen G 3/8,
uitloop zwenkbaar, 150°,
sprong: 168 mm

H A NS A M AT R I X
Inbouwelement, DN 15,
voor elektronisch gestuurde
wandmengkraan
4409 0000 verchroomd

H A NS A M AT R I X
Afmontageset
elektronische thermostaatmengkraan, DN 15
4472 9503 verchroomd,
passend bij
H A NS A S I G N AT U R ,
H A NS A LO F T,
H A NS A D E S I G N O,
H A NS A L I G N A
H A NS A S T EL A ,
H A NS A R O N DA ,
voor 2 uitgangen,
schroefloze rozet

H A NS A M AT R I X
Inbouwelement, DN 15,
voor elektronisch gestuurde
thermostaatmengkraan met
2 uitgangen
4407 0000 verchroomd

H A NS A M AT R I X
Afmontageset
elektronische thermostaatmengkraan, DN 15
4473 9503 verchroomd,
passend bij
H A NS A S I G N AT U R ,
H A NS A LO F T,
H A NS A D E S I G N O,
H A NS A L I G N A
H A NS A S T EL A ,
H A NS A R O N DA ,
voor 1 uitgang,
schroefloze rozet

H A NS A M AT R I X
Inbouwelement, DN 15,
voor elektronisch gestuurde
thermostaatmengkraan met
1 uitgang
4408 0000 verchroomd

HANSA – ALTIJD TOT UW DIENST.
HANSA NEDERLAND B.V.
Watergoorweg 77
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info.nl@hansa.com

HANSA Armaturen BELGIUM NV
Steenweg 3 (Unit 9)
3540 Herk-de-Stad
Tel.: +32 (0) 13 35 36 10
Fax: +32 (0) 13 66 46 86
info@hansa-belgium.de

Beleef water opnieuw.
Kom eens bij ons langs in Stuttgart.
www.aquapunkt.com
www.hansa.com

a member of

H A NS A S I G N AT U R
Elektronische
wastafelmengkraan
voor wandinbouw, DN 15,
netvoeding
met thermostatische
temperatuurmenging
4491 2010 verchroomd,
contactloos elektronisch
gestuurd
sprong: 195 mm
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H A NS A S I G N AT U R
Hybride eengatsmengkraan voor wastafel,
DN 15,
batterijvoeding
met uittrekbare
slangdouche
5510 2281 verchroomd,
Push-afvoergarnituur,
aansluiting via flexibele
drukslangen G 3/8,
uitloop zwenkbaar, 150°,
sprong: 168 mm

