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ZIJBEDIENING. UITERST MODERN.

Het ontwerp is altijd uitzonderlijk geweest, maar nu breekt 

de HANSASTELA  serie weer met tradities, door een model 

met zijbediening. Een indrukwekkend element is de uit één  

gegoten, rechthoekige uitloop waaruit een stroom helder 

water vloeit, zonder toevoeging van lucht.   

De draaibare uitloop biedt gemak voor de gebruiker.  Het 

hoogglans chromen oppervlak is ruimschoots beschermd 

tegen spattend water tijdens het handen wassen waardoor

de kraan nog eleganter en ongerepter verschijnt. De hoge 

sokkel is opvallend slank - ontstaan door het gebruik van 

een 2.5 stuurpatroon, welke  net zo goed presteert als het 

compact is.  Dit biedt ook een aanzienlijke vermindering in 

het waterverbruik: met een doorstroomhoeveelheid van 

slechts 6 l/min bespaart de HANSASTELA  50% meer water 

dan de conventionele mengkraan. 

GROOTSE STIJL, ZOALS ALTIJD. MODERNER DAN VOORHEEN: 

HANSASTELA  MET ZIJBEDIENING

Nikkelvrije watervoering. Voor eindeloos drinkplezier.1

Nauwkeurig bedienbaar, 150° draaibare uitloop

Laminar Cascade - één enkele straal
Een unieke vormgegeven straal zonder bijmenging van lucht

HANSASTELA
Eengats 
wastafelmengkraan, DN 15
5715 2201, verchroomd
Afvoergarnituur (metaal),
flexibele drukslangen G3/8*, 
uitloop draaibaar,
Uitloop: 123 mm

HANSASTELA
Eengats 
wastafelmengkraan, DN 15
5715 2201, verchroomd
zonder afvoergarnituur,
flexibele drukslangen G3/8*, 
uitloop draaibaar,
Uitloop: 123 mm

X-rozet
Sokkelrozet  
(los verkrijgbaar)
6636 0000, verchroomd
Voor mengkraan 5714, 5715
55 x 55 x 5 mm
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*Alle drukslangen G3/8 zijn DVGW-W270- gecertificeerd

HANSA NEDERLAND B.V.

Watergoorweg 77

3861 MA NIJKERK

Tel. 033-2 463 463

Fax 033-2 463 461

info@hansa-nederland.nl

www.hansa.com HANSA - ALTIJD TOT UW DIENST

De los verkrijgbare vierkante X-rozet uit 

het X/O-programma is een optie om zo 

de rechte en hoekige aspecten van de 

HANSASTELA te benadrukken in strak 

vormgegeven badkamers.

Uw sanitair-specialist kan u adviseren in 

het toepassen van de producten uit de  

HANSASTELA  serie en de mogelijkheden 

om het HANSAMATRIX  inbouwsysteem 

te integreren.

Door begrenzing van de doorstroomhoeveelheid en intelligente 
straalvorming geoptimaliseerd watervebruik bij volledig comfort

Passend product voor het modulaire en ontwerpvriendelijke 
inbouwsysteem HANSAMATRIX

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

1 Oppervlakken in contact met water zijn nikkelvrij


