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F o r M  F o l l o W s  
P e r F e C T i o n

Trzy słowa, które zmieniają myślenie, projektowanie 

i produkcję: Form Follows Function. To rewolucja. Forma 

i funkcja to cechy, których nie można rozpatrywać osobno. 

Jednak to co wyróżnia markę AXor jest bardziej złożone. 

Doprowadzanie przedmiotów do perfekcji.  

od rozpoczęcia procesu tworzenia do momentu „nic 

dodać, nic ująć”. Podążając za tą wizją marka AXor 

rozwija, konstruuje i produkuje baterie, prysznice  

i akcesoria. Dla łazienki i kuchni. We współpracy 

z czołówką światowych projektantów. Z imponującym 

zapleczem innowacji wytyczających nowe kierunki.  

Bez kompromisów. Do perfekcji.

axor-design.com



* Gross prices per piece, VAT not included. recommended retail price.
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A X o r  k o l e k C J e  Ł A Z i e n k o W e

r Ó Ż n o r o D n o Ś Ć  s T Y l i s T Y C Z n A .
D o  P e r F e k C J i .

od klasyki do nowoczesności: AXor baterie, prysznice, 

umywalki, wanny i akcesoria. Unikalne produkty. kompletne 

kolekcje łazienkowe. Projektowane we współpracy ze 

światowej sławy designerami. Dla luksusowych łazienek. 

Jakość bez kompromisów. Technologiczne innowacje.  

Do perfekcji.

A Xor starck A Xor starck organic A Xor Citterio A Xor Citterio e

A Xor Massaud A Xor Montreux

A Xor Prysznice

A Xor Zestawy podstawowe, odpływy i przelewy

A Xor Akcesoria A Xor Wanny i umywalki

A Xor Citterio M

A Xor Uno

A Xor Urquiola

A Xor Carlton

A Xor kolekcje PrZeGl ĄD



Hot

Cool

A X o r  T e C H n o l o G i e

i n n o W A C J e .
D o  P e r F e k C J i .

nowatorskie pomysły. kształtowanie strumienia wody. 

Zmysłowy kokon. intuicyjność w obsłudze. Łatwa pielęgnacja. 

oszczędność wody. odpowiedzialność za środowisko. AXor 

technologie to owoce intensywnych badań. Made in Germany. 

Do perfekcji.  

Technologia AirPower: 

obfite napowietrzenie strumienia

generuje duże, miękkie krople.

Technologia QuickClean: umożliwia 

łatwe usuwanie osadu

kamienia poprzez potarcie

palcem silikonowych dysz.

XXl Performance:

rozprowadza wodę na dużej

powierzchni tarczy prysznicowej.

strumień wody spowija całe ciało.

Technologia select:

Przycisk select w prysznicu przełącza 

rodzaje strumienia, zmienia źródła 

wypływu wody oraz  włącza  

i wyłącza strumień.

Technologia Coolstart:

Gdy uchwyt jest ustawiony w pozycji

centralnej z wylewki płynie zimna

woda. Ciepła woda płynie tylko

wtedy, gdy tego potrzebujesz.

A Xor Technologie PrZeGl ĄD

Technologia Powderrain:

najcieńsze dysze silikonowe  

rozprowadzają wodę wyjątkowo

misternym strumieniem, który  

obejmuje całe ciało.

Technologia eco-smart:

Baterie i prysznice zużywają  

do 60% mniej wody niż standardowo.

ComfortZone:

Definiuje indywidualną przestrzeń  

funkcjonalną między umywalką  

i armaturą.

im większa jest ComfortZone, tym

bardziej wszechstronne możliwości

korzystania z wody.

C H r o M  
M o Ż e  B Y Ć  
P o Z Ł A C A n Y .
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A X o r  F i n i s H P l U s

i n D Y W i D U A l i Z A C J A .
D o  P e r F e k C J i .

szlachetne. odporne. Długowieczne. 

Warianty powierzchni specjalnych AXor 

FinishPlus. Dziesięciokrotnie twardsze niż

baterie galwanizowane. o fenomenalnej 

intensywności koloru.

Wyjątkowo wytrzymałe. stoi za nimi 

kompleksowy proces technologii PVD, 

zastosowany do powlekania powierzchni.

W warunkach próżni. 

Produkcja przy zachowaniu najwyższych

standardów jakości. 

Absolutnie precyzyjna. 

szczególnie efektowna w przypadku 

wariantów powierzchni szczotkowanych.

W przypadku zamówienia specjalnego

wykonania produktów termin realizacji jest

ustalany indywidualnie.

Produkty zamówione w specjalnym wykonaniu

nie podlegają zwrotowi. W związku

z tym uprzejmie prosimy o rozważne składanie

zamówień.

Ze względu na materiał, rozmiar i kształt,

niektóre produkty nie mogą zostać wykonane

indywidualnie.

Przed zamówieniem produktów w wykonaniu

specjalnym prosimy o kontakt z działem

sprzedaży lub przedstawicielem handlowym.

A Xor indywidualizajca A Xor FinisHPlUssPeCJAlne 

W YkoŃCZeniA  

PoWierZCHni

Chrom polerowany

-020

Czerwone złoto polerowany

-300

Mosiądz polerowany

-930

Złoty-optyczny szczotkowany

-250

Brąz szczotkowany

-140

Chrom szczotkowany

-260

Czerwone złoto szczotkowany

-310

Mosiądz szczotkowany

-950

nikiel polerowany

-830

Czarny chrom polerowany

-330

Złoty-optyczny polerowany

-990

Brąz polerowany

-130

stal szlachetna optyczny

-800

nikiel szczotkowany

-820

Czarny chrom szczotkowany

-340



W W WW W W

A Xor F in i shP lus powie rzchn ie spec ja lne . 

Dos tępne w 15 eksk luz y wnych war ian tach . 

Doda t kowo rea l i zac ja ko lo rów wed ług 

indy w idua lnych w y t ycznych .  Teore t yczn ie 

każdy ko lo r  jes t  moż l iw y do uz yskan ia . 

P rak t yczn ie – w p ie r wsze j  ko le jnośc i 

p rzeprowadzany jes t  tes t  w ykona lnośc i 

w ramach eksper t yz y mark i  A Xor .  

Aby każdy pows ta jący p roduk t  by ł  

w y ją t kow y.

Jeże l i  n ie zna laz łeś in te rosu jącego  

C ię roz w iązan ia poś ród s tandardowo 

dos tępnych w ykończeń,  możesz  

popros ić o indy w idua lną o fe r tę .

Chrom polerowany

-020

Czerwone złoto polerowany

-300

Mosiądz polerowany

-930

Złoty-optyczny szczotkowany

-250

Brąz szczotkowany

-140

Chrom szczotkowany

-260

Czerwone złoto szczotkowany

-310

Mosiądz szczotkowany

-950

nikiel polerowany

-830

Czarny chrom polerowany

-330

Złoty-optyczny polerowany

-990

Brąz polerowany

-130

stal szlachetna optyczny

-800

nikiel szczotkowany

-820

Czarny chrom szczotkowany

-340



Fascynacja tym co wyjątkowe. Pragnienie indywidualizmu.

AXor signature zmienia baterie łazienkowe w unikaty.  

Przedmiot. Dobrze zaprojektowany. i dodatkowo osobisty. 

Dopasowany do potrzeb i gustu klienta.  

Przedłużanie, skracanie, uszlachetnianie, grawerowanie –  

oto ekskluzywne usługi AXor signature.

Perfekcyjne produkty powstają w fabrykach marki

AXor w niemczech. Z dbałością o szczegóły i rzemieślniczą

precyzją. W ten sposób powstają produkty wyjątkowe.

na miarę marzeń. W dowolnej liczbie egzemplarzy.

Z zachowaniem przemysłowych standardów. na najwyższym

poziomie technicznym. Do perfekcji.

A X o r  s i G n A T U r e

U n i k A l n e  P r o D U k T Y .
D o  P e r F e k C J i .

A Xor s iGnATUreA Xor indywidualizacja





A Xor Digital APP isPeCiF Y

A X o r  A P l i k A C J A .
l U k s U s  D o s T Ę P n Y  
W  k A Ż D e J  C H W i l i .

i s P e C i F Y  - 
Ł A T W e  P l A n o W A n i e 
Ł A Z i e n k i

AXor Aplikacja  

Dostępna w App store:

ispecify.  

Dostępny na: ispecify.hansgrohe.com

Wszystkie kolekcje łazienkowe AXor w jednym 

miejscu. Aplikacja AXor. szybko i  intuicyjnie. 

informacje i zdjęcia produktów AXor. inspirujące 

referencje. Aplikacja AXor powstała we współpracy 

z platformą Architonic.

Projektowanie luksusowej łazienki to 

wyzwanie. ispecify to narzędzie pomocne 

w procesie projektowym. Dla architektów 

i projektantów wnętrz. Łatwe i proste 

w obsłudze. nakierowane na oczekiwa-

nia klienta. Zawiera wszystkie przydatne 

informacje na temat produktów AXor. 

Zdjęcia i pliki 3d. Ceny. oraz inspirujące 

przykłady rozwiązań.



s T r o n A  i n T e r n e T o W A  A X o r 
i n F o r M A C J e  n A  B i e Ż Ą C o .

Dla marki AXor luksus to kreowanie doświadczeń na 

bazie formy i funkcji. na pograniczu zmysłów. Taka jest 

też strona internetowa AXor. impresje i informacje. 

Możliwości indywidualizacji.  inspirujące rozwiązania 

łazienkowe. Geneza marki. Design. Technologie.  

Do perfekcji.

strona internetowa AXor:

axor-design.com

A Xor Digital sTronA W W W



Podział kompetencyjny

Business Head Trade
Jarosław Malarczyk
jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Key Account Manager  
Andrzej Kubis  
andrzej.kubis@hansgrohe.pl

Osoby kontaktowe w Polsce:

Business Head Projects 
Jarosław Stankiewicz 
jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Podział regionalny

Global Projects

Region III
Przedstawiciel Regionalny
Paweł Fortunka
pawel.fortunka@hansgrohe.pl

Region II
Przedstawiciel Regionalny
Ewa Wójcik
ewa.wojcik@hansgrohe.pl

Przedstawiciel Handlowy Projects
Polska Północna
Sławomir Kacprzak
slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

AXOR
Przedstawiciel Handlowy AXOR
Cała Polska
Rafał Hampel
rafal.hampel@hansgrohe.pl

Przedstawiciel Handlowy Projects
Polska Południowa
Paweł Mazur
pawel.mazur@hansgrohe.pl

Region IV
Przedstawiciel Regionalny
Michał Bednarski
michal.bednarski@hansgrohe.pl
Region V
Przedstawiciel Regionalny
Maciej Rurek
maciej.rurek@hansgrohe.pl
Region VI
Przedstawiciel Regionalny
Bartosz Marcinkowski
bartosz.marcinkowski@hansgrohe.pl
Region VII
Przedstawiciel Regionalny
Tomasz Mikołajczak
tomasz mikolajczak@hansgrohe.pl

Region I
Przedstawiciel Regionalny
Łukasz Jadczyk
lukasz.jadczyk@hansgrohe.pl I

II
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IV

V

VI

VII
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nowe produkty

Cennik 2018

nowy produkt nr art.

AXor starck
Zestaw węży przyłączeniowych do 2-otworowej baterii 
termostatycznej do montażu na brzegu wanny

13089000

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15480180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na cokole z płytek

15481180

Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15482180

Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii z termostatem 
do montażu na cokole z płytek

15483180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15485180

Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15486180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

AXor starck X
Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 80 l/ min 16973180

Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, przepływ 40l/min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

AXor starck organic
Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15482180

Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii z termostatem 
do montażu na cokole z płytek

15483180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15485180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 2-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15486180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Axor Zawór odcinający 130 l/min, Dn20 16970180

Axor zawór odcinający 80 l/min, Dn15 16973180

Axor Zawór odcinający 40 l/min, Dn15 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający, Dn20 16982180

AXor Citterio
Zestaw węży przyłączeniowych do 2-otworowej baterii 
termostatycznej do montażu na brzegu wanny

13089000

Axor Zestaw przełużający 25 mm 13586000

Axor Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej do montażu podtynkowego

13623180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15480180

nowy produkt nr art.

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na cokole z płytek

15481180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15484180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15485180

Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15486180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

Axor Zestaw podastawowy do secuflex 28382000

AXor Citterio e
Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

13089000

Axor Zestaw przełużający 25 mm 13586000

Axor Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej do montażu podtynkowego

13623180

Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15482180

Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii z termostatem 
do montażu na cokole z płytek

15483180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15485180

Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15486180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

Axor Zestaw podastawowy do secuflex 28382000

AXor Citterio M
Axor Zestaw przełużający 25 mm 13586000

Axor Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej do montażu podtynkowego

13623180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15480180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15481180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Axor Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180



nowe produkty

Cennik 2018

nowy produkt nr art.

AXor Urquiola
Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu 
na brzegu wanny

15480180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15481180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu 
na brzegu wanny

15484180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Axor Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

AXor Massaud
Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu 
na brzegu wanny

15480180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15481180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu 
na brzegu wanny

15485180

Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej 
do montażu na brzegu wanny

15486180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Axor Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

AXor Uno
Axor Zestaw przełużający 25 mm 13586000

Axor Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej do montażu podtynkowego

13623180

Zestaw podstawowy do baterii samoczynnych AXor 16182180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Axor Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji 
temperatury

38010000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez kompletu 
odpływowego, uchwyt loop

38021000
38021820
38021930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem 
odpływowym, uchwyt loop

38023000
38023820
38023930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 bez kompletu 
odpływowego, uchwyt loop

38026000
38026820
38026930

nowy produkt nr art.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190, bez kompletu
odpływowego, uchwyt loop

38032000
38032820
38032930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250, bez kompletu
odpływowego, uchwyt loop

38034000
38034820
38034930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240, z kompletem 
odpływowym, uchwyt loop

38036000
38036820
38036930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa  do montażu w podłodze, 
bez kompletu odpływowego, uchwyt loop

38037000
38037820
38037930

3-otworowa bateria umywalkowa 200, z kompletem 
odpływowym, uchwyt loop

38054000
38054820
38054930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 165, uchwyt loop,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

38121000
38121820
38121930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 225, uchwyt loop,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

38122000
38122820
38122930

Jednouchwytowa bateria bidetowa, z kompletem odpływowym, 
uchwyt loop

38211000
38211820
38211930

Wylewka wannowa zakrzywiona 38411000
38411820
38411930

Wylewka wannowa do montażu w podłodze, zakrzywiona 38412000
38412820
38412930

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy,
uchwyt loop

38421000
38421820
38421930

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy,
uchwyt loop

38426000
38426820
38426930

Jednouchwytowa bateria wannowa, z systemem 
zabezpieczającym wg en1717, montaż podtynkowy, element
zewnętrzny, uchwt loop

38428000
38428820
38428930

element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu 
wanny, uchwyt loop

38436000
38436820
38436930

Jednouchwytowa bateria wannowa, do montażu w podłodze, 
uchwyt loop

38442000
38442820
38442930

element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu 
na brzegu wanny, uchwyt loop

38445000
38445820
38445930

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy,
uchwyt loop

38621000
38621820
38621930

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny, uchwyt loop

38626000
38626820
38626930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, z kompletem
odpływowym, uchwyt Zero

45001000
45001820
45001930



nowe produkty

nowy produkt nr art.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 bez kompletu 
odpływowego, uchwyt Zero

45002000
45002820
45002930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200 bez kompletu 
odpływowego, uchwyt Zero

45003000
45003820
45003930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 bez kompletu 
odpływowego, uchwyt Zero

45004000
45004820
45004930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 bez kompletu 
odpływowego, uchwyt Zero

45005000
45005820
45005930

Bateria umywalkowa select 110 z kompletem odpływowym 45010000
45010820
45010930

Bateria umywalkowa select 110 bez kompletu odpływowego 45012000
45012820
45012930

Bateria umywalkowa select 200 bez kompletu odpływowego 45013000
45013820
45013930

Bateria umywalkowa select 260 bez kompletu odpływowego 45014000
45014820
45014930

Bateria umywalkowa select 80 bez kompletu odpływowego 45015000
45015820
45015930

Bateria umywalkowa select 220 z kompletem odpływowym 45016000
45016820
45016930

Jednouchwytowa bateria umywalkowa do montażu
w podłodze, bez kompletu odpływowego, uchwyt Zero

45037000
45037820
45037930

samoczynna bateria umywalkowa 160, z możliwością regulacji 
temperatury, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

45110000

samoczynna bateria umywalkowa 220, z możliwością regulacji 
temperatury, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

45111000

Bateria umywalkowa select 165, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny

45112000
45112820
45112930

Bateria umywalkowa select 220, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny

45113000
45113820
45113930

Bateria umywalkowa select 80, bez mieszacza, bez kompletu 
odpływowego

45130000
45130820
45130930

3-otworowa bateria umywalkowa 200, z kompletem 
odpływowym uchwyt Zero

45133000
45133820
45133930

Jednouchwytowa bateria bidetowa, z kompletem odpływowym, 
uchwyt Zero

45200000
45200820
45200930

Bateria bidetowa select, z kompletem odpływowym 45210000
45210820
45210930

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy,  
element zewnętrzny, uchwyt Zero

45405000
45405820
45405930

nowy produkt nr art.

Jednouchwytowa bateria wannowa z systemem 
zabezpieczającym wg en1717, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny, uchwyt Zero

45407000
45407820
45407930

Wylewka wannowa prosta 45410000
45410820
45410930

Wylewka wannowa do montażu w podłodze, prosta 45412000
45412820
45412930

Jednouchwytowa bateria wannowa, do montażu w podłodze, 
uchwyt Zero

45416000
45416820
45416930

element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu 
na brzegu wanny, uchwyt Zero

45444000
45444820
45444930

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy,  
uchwyt Zero

45600000
45600820
45600930

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny, uchwyt Zero

45605000
45605820
45605930

AXor Carlton
Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu 
na brzegu wanny

15480180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15481180

AXor Montreux
Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu 
na brzegu wanny

15480180

Axor Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu  
na brzegu wanny

15481180

Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, Dn20 16930180

Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, przepływ 130 l/ min 16970180

Axor Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, przepływ 80l/min 16973180

Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, przepływ 40 l/ min 16974180

Axor Trio Universal, zawór odcinającoprzełączający, Dn20 16982180

Axor Zestaw podastawowy do secuflex 28382000

AXor PrYsZniCe
AXor Baterie termostatyczne / montaż 
podtynkowy

Bateria termostatyczna 800 montaż natynkowo/podtynkowy 45440000
45440820
45440930

Zestaw podstawowy do baterii termostatycznej 800 45442180

AXor Bateria termostatyczna wannowa, 
montaż natynkowy

Wannowa bateria termostatyczna 800, montaż natynkowy 45420000
45420820
45420930
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nowe produkty

nowy produkt nr art.

Wannowa bateria termostatyczna 1200, montaż natynkowy 45421000
45421820
45421930

AXor Moduły termostatyczne select

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 
odbiorników

18310180

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 
odbiorników

18311180

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 
odbiorników

18312180

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 5 
odbiorników

18313180

Moduł termostatyczny select 460/90 do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

18355000

Moduł termostatyczny select 530/90 do 3 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

18356000

Moduł termostatyczny select 600/90 do 4 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

18357000

Moduł termostatyczny select 670/90 do 5 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

18358000

AXor systemy prysznicowe
komplet prysznicowy showerpipe 800 27984000

27984820
27984930

AXor głowice prysznicowe
showerHeaven1200 / 300 4jet z oświetleniem 2700 k 10628000

showerHeaven 1200 / 300 4jet z oświetleniem 3700 k 10629000

showerHeaven 1200 / 300 4jet bez oświetlenia 10637000

Zestaw podstawowy do showerHeaven 1200 / 300 4 jet 10922180

Zestaw przedłużający do przyłącza sufitowego showerHeaven 
1200 / 300 4jet

13603000

Głowica prysznicowa 350 1jet z ramieniem prysznicowym 26034000
26034820
26034930

Głowica prysznicowa 350 1jet z przyłączem sufitowym 26035000
26035820
26035930

ramię prysznicowe 390 mm 26431000
26431820
26431930

Przyłącze sufitowe 100 mm 26432000
26432820
26432930

Przyłącze sufitowe 300 mm 26433000
26433820
26433930

Axor Zestaw podstawowy do głowic z przyłączem sufitowym 26434180

Głowica prysznicowa 460 / 300 1jet z ramieniem prysznicowym 
i rozetami softcube

35274000

Głowica prysznicowa 460 / 300 2jet z ramieniem 
prysznicowym i rozetami softcube

35275000

nowy produkt nr art.

Głowica prysznicowa 460 / 300 3jet z ramieniem 
prysznicowym i rozetami softcube

35276000

Głowica prysznicowa 460 / 300 1jet z przyłączem sufitowym 35277000

Głowica prysznicowa 460 / 300 1jet z ramieniem prysznicowym 
i rozetami square

35278000

Głowica prysznicowa 460 / 300 2jet z przyłączem sufitowym 35279000

Głowica prysznicowa 460 / 300 2jet z ramieniem 
prysznicowym i rozetami square

35280000

Głowica prysznicowa 460 / 300 3jet z przyłączem sufitowym 35281000

Głowica prysznicowa 460 / 300 3jet z ramieniem 
prysznicowym i rozetami square

35282000

Głowica prysznicowa 250 / 580 3jet 35283000

rura przedłużająca 230 mm 35288000

AXor główki prysznicowe 
Główka prysznicowa one 2jet, Dn15 45720000

AXor zestawy prysznicowe
Zestaw prysznicowy one 2jet, 0,90 m 45722000

AXor przyłącza FixFit
FixFit softcube, Dn15 36731000

FixFit square, Dn15 36732000

AXor uchwyty Porter
FixFit Porter round 36733000

FixFit Porter square 36734000

AXor węże prysznicowe
Wąż prysznicowy 1,25 m z regulacją strumienia wody 28127000

28127820
28127930

Wąż prysznicowy 1,60 m z regulacją strumienia wody 28128000
28128820
28128930

Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 28622000

Axor Wąż prysznicowy 2,00 m 28624000

Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 28626000

AXor akcesoria
AXor Universal Akcesoria

Uchwyt do drzwi prysznicowych 444 mm 42837000

Półka 150 mm 42840000

Półka na ręcznik kąpielowy 42842000

Uchwyt na papier toaletowy 42846000
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nowy produkt nr art.

AXor baterie samoczynne
AXor Uno
Zestaw podstawowy do elektronicznych baterii umywalkowych 
AXor

16182180

samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji 
temperatury

38010000

samoczynna bateria umywalkowa 160, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

45110000

samoczynna bateria umywalkowa 220, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

45111000

AXor baterie kuchenne
AXor Uno²
Axor Zestaw przełużający 25 mm 13586000

Axor Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej do montażu podtynkowego

13623180

iBox universal
Axor iBox universal Dn15/Dn20 01700180

Axor iBox universal z zaworami odcinającymi 01750180

Axor Zestaw przedłużający 25 m do iBox universal 13587000

Axor komplet szyn mocujących do iBox universal 93171000

odpływy i przelewy
Axor exafill element zewnętrzny 58300000

Axor exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem  
do wanien normalnych

58301180

Axor exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem  
do wanien specjalnych

58302180

Axor exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem 58303000

Axor exafill s element zewnętrzny 58304000

Axor exafill s wylewka wannowa z odpływem i przelewem  
do wanien normalnych

58305180

Axor exafill s wylewka wannowa z odpływem i przelewem  
do wanien specjalnych

58306180

Axor Zestaw exafill s kompletny 58307000

Axor elastyczna rura łącząca 800 mm Dn20 58308000

Axor exafill element zewnętrzny 58309000

Axor komplet odpływowy Push-open do wylewki wannowej 
exafill

58310000

Axor element zewnętrzny do Flexaplus 58311000

Axor element zewnętrzny do Flexaplus s 58312000

Axor Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ 58313180

Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½,  
do wanien nietypowych

58314180

Axor Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, 
do wanien normalnych

58315000

Axor Flexaplus s, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, 
do wanien normalnych

58316000

nowy produkt nr art.

Axor starolift ’52 komplet odpływowy 60030000

Axor komplet odpływowy raindrain‘90 XXl zestaw kompletny 60031000

Axor staro 90 komplet odpływowy, zestaw kompletny 60032000

Axor syfon wannowy 60033000

Axor komplet odpływowy Push-open 51300000

Axor element odpływowy 1 1/4’’ 51301000

Axor Automatyczny komplet odpływowy 51302000

Axor syfon Flowstar G1¼ 51303000

Axor Zestaw Flowstar 51304000

Axor Zestaw Flowstar s G1¼ 51305000

Axor Zaślepka 51306000

Axor Zawór kątowy z zaślepką 51307000

Axor Zawór kątowy z mikrofiltrem 51308000

Axor Zawór kątowy e 51309000

Axor Zawór kątowy s 51310000

Axor Zawór kątowy e 51312000

Axor syfon bidetowy 51315000

Axor U-syfon G 1¼ 51320000

Axor U-syfon G 1¼ 51321000
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Produkty wycofywane

Produkt wycofywany nr art. Dostepny do

AXor starck
3-otworowa bateria umywalkowa, Dn15 38053000 12/31/2018

AXor Citterio
komplet prysznicowy Citterio M 3jet z termostatem, 
Dn15

34640000 12/31/2018

AXor Citterio M
komplet prysznicowy Citterio M 3jet z termostatem, 
Dn15

34640000 12/31/2018

AXor Uno
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, Dn15 38020000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria umywalkowa, bez 
kompletu odpływowego, Dn15

38022000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 bez 
kompletu odpływowego

38027000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wysoką 
wylewką, Dn15

38030000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wysoką 
wylewką, bez kompletu odpływowego, Dn15

38031000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria umywalkowa do małych 
umywalek, z wysoką wylewką, Dn15

38035000 12/31/2018

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa, Dn15 38040000 12/31/2018

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa do małych 
umywalek, Dn15

38045000 12/31/2018

Dwuuchwytowa bateria umywalkowa, bez 
kompletu odpływowego, Dn15

38047000 12/31/2018

3-otworowa bateria umywalkowa, Dn15 38053000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria bidetowa, Dn15 38210000 12/31/2018

Dwuuchwytowa bateria bidetowa, Dn15 38222000 12/31/2018

Zestaw Bidette, Dn15 38225000 12/31/2018

Wylewka wannowa 38410000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 
natynkowy, Dn15

38420000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

38425000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 
podtynkowy , element zewnętrzny do połączenia  
z wylewką exafil

38427000 12/31/2018

element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do 
montażu na brzegu wanny

38444000 12/31/2018

element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do 
montażu na cokole z płytek

38454000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż 
natynkowy, Dn15

38620000 12/31/2018

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

38625000 12/31/2018

Produkt wycofywany nr art. Dostepny do

AXor PrYsZniCe
AXor systemy prysznicowe
komplet prysznicowy Citterio M 3jet z termostatem, 
Dn15

34640000 12/31/2018

AXor Głowice prysznicowe
Głowica prysznicowa raindance royale s 350 
Air 1jet

28420000 12/31/2018

Głowica prysznicowa AXor Citterio 3jet 39740000 12/31/2018

Cennik 2018



Spis stron i numerów katalogowych

marka nr art. strona

01
AX 01700180 16.8
AX 01750180 16.8

10
AX 10001000 1.2
AX 10003000 1.2
AX 10007000 1.2
AX 10015000 1.19
AX 10018000 1.19
AX 10020000 1.19
AX 10028000 1.19
AX 10030000 1.4
AX 10070000 1.22
AX 10071000 1.22
AX 10077000 1.22
AX 10101000 13.2
AX 10102000 1.3
AX 10103000 1.4
AX 10106000 13.2
AX 10111000 1.2
AX 10116000 1.3
AX 10117000 1.2
AX 10123000 1.3
AX 10129000 1.3
AX 10133000 1.19
AX 10140000 13.2
AX 10145000 13.2
AX 10200000 1.20
AX 10205000 1.22
AX 10211000 1.5
AX 10214000 1.5
AX 10300000 1.5
AX 10303180 10.5
AX 10313000 1.4
AX 10402000 1.23
AX 10406000 1.24
AX 10410000 1.9
AX 10411000 1.6
AX 10414000 1.8
AX 10415000 1.20
AX 10416000 1.8
AX 10418000 1.8
AX 10426000 1.25
AX 10427000 1.8
AX 10444000 1.11
AX 10445000 1.24
AX 10447000 1.24
AX 10451000 1.11
AX 10452180 8.17
AX 10455000 1.8
AX 10456000 1.24
AX 10458000 1.24
AX 10461000 1.12
AX 10465000 1.6
AX 10466000 1.12
AX 10480000 1.10
AX 10495000 1.9
AX 10531000 11.25
AX 10611000 1.13
AX 10614000 1.14
AX 10615000 1.20
AX 10616000 1.14
AX 10621800 11.10
AX 10623800 11.10

marka nr art. strona

AX 10625800 11.11
AX 10627800 11.11
AX 10628000 11.10
AX 10629000 11.10
AX 10637000 11.10
AX 10645000 1.25
AX 10650180 11.44
AX 10651000 11.44
AX 10665000 1.13
AX 10700000 1.16
AX 10706000 1.26
AX 10710000 1.16
AX 10715000 1.16
AX 10716000 1.25
AX 10717000 1.25
AX 10720000 1.17
AX 10726000 1.26
AX 10750180 11.41
AX 10751000 11.41
AX 10754180 11.41
AX 10755000 11.41
AX 10790000 11.41
AX 10801000 15.4
AX 10820000 15.4
AX 10821000 15.4
AX 10821800 15.4
AX 10822000 15.4
AX 10822800 15.4
AX 10823000 15.8
AX 10823800 15.8
AX 10902180 11.60
AX 10912000 11.60
AX 10915000 11.60
AX 10921180 11.16
AX 10922180 11.9
AX 10924000 11.16
AX 10925000 11.16
AX 10929000 11.16
AX 10930000 1.18
AX 10932000 11.43
AX 10934000 1.27
AX 10941180 11.17
AX 10942000 11.17
AX 10970000 1.17
AX 10971180 11.42
AX 10972000 11.42
AX 10973180 12.16
AX 10974000 1.27
AX 10980000 11.60
AX 10981000 1.8

11
AX 11020000 6.2
AX 11021000 6.2
AX 11024000 6.3
AX 11025000 6.2
AX 11026000 6.3
AX 11035000 6.2
AX 11040000 6.4
AX 11041000 6.4
AX 11042000 6.4
AX 11043000 6.4
AX 11220000 6.6
AX 11300000 14.2
AX 11301000 14.2

marka nr art. strona

AX 11302000 14.2
AX 11410000 9.4
AX 11410090 9.4
AX 11420000 6.6
AX 11422000 6.7
AX 11425000 6.7
AX 11430000 6.8
AX 11436000 6.8
AX 11440000 14.3
AX 11443000 6.9
AX 11445000 6.9
AX 11620000 6.10
AX 11625000 6.11
AX 11626000 11.33
AX 11730000 6.12
AX 11731000 6.12
AX 11732000 6.12
AX 11733000 6.13
AX 11925000 6.14
AX 11960000 6.13
AX 11980000 6.3

12
AX 12010000 2.2
AX 12011000 2.2
AX 12012000 2.2
AX 12013000 2.2
AX 12014000 2.3
AX 12015000 2.3
AX 12016000 2.6
AX 12110000 2.4
AX 12112000 1.34
AX 12112450 1.34
AX 12113000 1.34
AX 12114000 1.33
AX 12115000 1.32
AX 12116000 1.33
AX 12117000 1.33
AX 12122000 1.34
AX 12122990 1.34
AX 12123000 1.34
AX 12123990 1.34
AX 12171000 13.3
AX 12172000 13.3
AX 12173000 13.3
AX 12174000 13.3
AX 12210000 2.4
AX 12231000 11.27
AX 12232000 11.33
AX 12410000 2.4
AX 12415000 2.5
AX 12416000 2.5
AX 12417000 2.5
AX 12422000 2.6
AX 12425000 2.7
AX 12426000 2.8
AX 12602000 2.9
AX 12605000 2.9
AX 12626000 11.34
AX 12680000 11.25
AX 12710000 2.11
AX 12711000 2.11
AX 12712000 11.41
AX 12715000 2.11
AX 12716000 2.12

Cennik 2018



Spis stron i numerów katalogowych

marka nr art. strona

AX 11302000 14.2
AX 11410000 9.4
AX 11410090 9.4
AX 11420000 6.6
AX 11422000 6.7
AX 11425000 6.7
AX 11430000 6.8
AX 11436000 6.8
AX 11440000 14.3
AX 11443000 6.9
AX 11445000 6.9
AX 11620000 6.10
AX 11625000 6.11
AX 11626000 11.33
AX 11730000 6.12
AX 11731000 6.12
AX 11732000 6.12
AX 11733000 6.13
AX 11925000 6.14
AX 11960000 6.13
AX 11980000 6.3

12
AX 12010000 2.2
AX 12011000 2.2
AX 12012000 2.2
AX 12013000 2.2
AX 12014000 2.3
AX 12015000 2.3
AX 12016000 2.6
AX 12110000 2.4
AX 12112000 1.34
AX 12112450 1.34
AX 12113000 1.34
AX 12114000 1.33
AX 12115000 1.32
AX 12116000 1.33
AX 12117000 1.33
AX 12122000 1.34
AX 12122990 1.34
AX 12123000 1.34
AX 12123990 1.34
AX 12171000 13.3
AX 12172000 13.3
AX 12173000 13.3
AX 12174000 13.3
AX 12210000 2.4
AX 12231000 11.27
AX 12232000 11.33
AX 12410000 2.4
AX 12415000 2.5
AX 12416000 2.5
AX 12417000 2.5
AX 12422000 2.6
AX 12425000 2.7
AX 12426000 2.8
AX 12602000 2.9
AX 12605000 2.9
AX 12626000 11.34
AX 12680000 11.25
AX 12710000 2.11
AX 12711000 2.11
AX 12712000 11.41
AX 12715000 2.11
AX 12716000 2.12

marka nr art. strona

AX 12717000 11.41
AX 12731000 11.43
AX 12771000 2.13
AX 12790000 2.13
AX 12918000 6.3

13
AX 13089000 8.14
AX 13586000 15.7
AX 13587000 16.8
AX 13594000 13.5
HG 13601000 11.53
AX 13603000 11.10
AX 13623180 15.7

14
AX 14850000 15.7
AX 14960000 16.8
AX 14960820 16.8
AX 14961000 16.9
AX 14961820 16.9
AX 14962000 16.9
AX 14962820 16.9
AX 14963000 16.9
AX 14963820 16.9
AX 14964000 16.9
AX 14965000 16.9
AX 14966000 16.9
AX 14967000 16.10
AX 14968000 16.10
AX 14969000 16.10
AX 14970000 16.10
AX 14971000 16.10
AX 14972000 16.10
AX 14973000 16.11
AX 14974000 16.11

15
AX 15480180 10.9
AX 15481180 10.9
AX 15482180 4.10
AX 15483180 8.29
AX 15484180 6.8
AX 15485180 8.15
AX 15486180 8.15

16
AX 16180180 13.5
AX 16182180 13.6
AX 16261000 10.11
AX 16261820 10.11
AX 16320000 11.26
AX 16320820 11.26
AX 16325000 11.31
AX 16325820 11.31
AX 16502000 10.2
AX 16502820 10.2
AX 16505000 10.2
AX 16505820 10.2
AX 16506000 10.2
AX 16506820 10.2
AX 16510000 10.3
AX 16510820 10.3
AX 16511000 10.3
AX 16511820 10.3
AX 16513000 10.3
AX 16513820 10.3
AX 16514000 10.3

Cennik 2018

marka nr art. strona

AX 16514820 10.3
AX 16515000 10.2
AX 16515820 10.2
AX 16516000 10.2
AX 16516820 10.2
AX 16517000 10.2
AX 16517820 10.2
AX 16518000 10.2
AX 16518820 10.2
AX 16520000 10.6
AX 16520820 10.6
AX 16526000 10.5
AX 16526820 10.5
AX 16530000 10.5
AX 16530820 10.5
AX 16532000 10.4
AX 16532820 10.4
AX 16534000 10.5
AX 16534820 10.5
AX 16535000 10.4
AX 16535820 10.4
AX 16536000 10.4
AX 16536820 10.4
AX 16540000 10.6
AX 16540820 10.6
AX 16541000 10.7
AX 16541820 10.7
AX 16544000 10.9
AX 16544820 10.9
AX 16546000 10.8
AX 16546820 10.8
AX 16547000 10.7
AX 16547820 10.7
AX 16549180 10.7
AX 16550000 10.8
AX 16550820 10.8
AX 16551000 10.6
AX 16551820 10.6
AX 16553000 10.7
AX 16553820 10.7
AX 16554000 10.9
AX 16554820 10.9
AX 16560000 10.10
AX 16560820 10.10
AX 16572000 11.60
AX 16572820 11.60
AX 16580000 15.8
AX 16580800 15.8
AX 16581000 15.8
AX 16581800 15.8
AX 16582000 15.8
AX 16582800 15.8
AX 16800000 10.13
AX 16800820 10.13
AX 16801000 10.13
AX 16801820 10.13
AX 16810000 10.12
AX 16810820 10.12
AX 16815000 10.12
AX 16815820 10.12
AX 16820000 10.13
AX 16820820 10.13
AX 16821000 10.14
AX 16821820 10.14

marka nr art. strona

AX 16823000 10.12
AX 16823820 10.12
AX 16824000 10.12
AX 16824820 10.12
AX 16871000 10.14
AX 16871820 10.14
AX 16872000 10.15
AX 16872820 10.15
AX 16882000 10.10
AX 16882820 10.10
AX 16883000 10.10
AX 16883820 10.10
AX 16884000 11.32
AX 16884820 11.32
AX 16930180 11.44
AX 16970180 11.42
AX 16973180 11.42
AX 16974180 11.42
AX 16982180 11.43

17
AX 17010000 9.2
AX 17010090 9.2
AX 17030000 9.2
AX 17030090 9.2
AX 17032000 9.2
AX 17133000 9.2
AX 17133090 9.2
AX 17134000 9.3
AX 17134090 9.3
AX 17135000 9.3
AX 17135090 9.3
AX 17210000 9.3
AX 17241000 9.7
AX 17241090 9.7
AX 17261000 9.7
AX 17261090 9.7
AX 17410000 9.4
AX 17415000 9.4
AX 17415090 9.4
AX 17444000 9.5
AX 17444090 9.5
AX 17445000 9.5
AX 17445090 9.5
AX 17451000 9.6
AX 17451090 9.6
AX 17455000 9.6
AX 17455090 9.6
AX 17705000 9.8
AX 17705090 9.8
AX 17716000 9.7
AX 17716090 9.7
AX 17725000 9.8
AX 17725090 9.8
AX 17882000 9.9
AX 17882090 9.9
AX 17883000 9.9
AX 17883090 9.9

18
AX 18010000 14.2
AX 18013000 7.2
AX 18020000 14.3
AX 18112000 7.3
AX 18113180 7.3
AX 18115000 7.3



Spis stron i numerów katalogowych

marka nr art. strona

AX 18210000 7.4
AX 18310180 11.38
AX 18311180 11.39
AX 18312180 11.39
AX 18313180 11.40
AX 18355000 11.38
AX 18356000 11.39
AX 18357000 11.39
AX 18358000 11.40
AX 18440000 7.7
AX 18450000 7.5
AX 18453000 7.8
AX 18455000 7.5
AX 18471180 7.6
AX 18472000 7.6
AX 18480000 7.6
AX 18655000 7.9
AX 18730000 7.11
AX 18741000 7.9
AX 18745000 7.10
AX 18750000 7.10
AX 18770000 7.11
AX 18950000 14.3

19
AX 19418000 8.15

26
AX 26020000 11.58
AX 26021000 11.19
AX 26022000 11.18
AX 26023000 11.26
AX 26025000 11.24
AX 26031000 11.18
AX 26032000 11.17
AX 26034000 11.15
AX 26034820 11.15
AX 26034930 11.15
AX 26035000 11.15
AX 26035820 11.15
AX 26035930 11.15
AX 26050000 11.26
AX 26051000 11.26
AX 26431000 11.22
AX 26431820 11.22
AX 26431930 11.22
AX 26432000 11.21
AX 26432820 11.21
AX 26432930 11.21
AX 26433000 11.22
AX 26433820 11.22
AX 26433930 11.22
AX 26434180 11.14
AX 26909180 11.19

27
AX 27348000 11.23
AX 27348820 11.22
AX 27451000 11.32
AX 27515000 11.31
AX 27830000 11.28
AX 27831000 11.30
AX 27947000 11.30
AX 27947090 11.30
AX 27980000 11.27
AX 27982000 11.30
AX 27982820 11.30

marka nr art. strona

AX 27983000 11.27
AX 27984000 11.58
AX 27984820 11.58
AX 27984930 11.58
AX 27987000 11.28
AX 27989000 11.28
AX 27991000 11.29

28
AX 28112000 11.35
AX 28112820 11.35
AX 28116000 11.35
AX 28116820 11.35
HG 28120000 11.35
HG 28120820 11.35
AX 28127000 11.57
AX 28127820 11.57
AX 28127930 11.57
AX 28128000 11.57
AX 28128820 11.57
AX 28128930 11.57
AX 28282000 11.35
AX 28284000 11.35
AX 28286000 11.35
AX 28382000 10.8
AX 28464000 11.24
AX 28469000 11.24
AX 28470180 11.23
AX 28474000 11.21
AX 28474820 11.21
AX 28484000 11.19
AX 28484820 11.19
AX 28486180 11.34
AX 28487000 11.21
AX 28487820 11.21
AX 28489000 11.20
AX 28489820 11.20
AX 28491000 11.24
AX 28494000 11.20
AX 28494820 11.20
AX 28532000 11.25
AX 28622000 11.53
AX 28624000 11.34
AX 28626000 11.34
AX 28693000 11.28

34
AX 34010000 5.2
AX 34016000 5.2
AX 34017000 5.2
AX 34112000 5.3
AX 34113000 5.3
AX 34115000 5.3
AX 34116000 5.3
AX 34127000 5.2
AX 34130000 5.6
AX 34132000 5.4
AX 34133000 5.4
AX 34135000 5.4
AX 34210000 5.6
AX 34215000 5.5
AX 34217000 5.5
AX 34313000 5.5
AX 34315000 5.5
AX 34410000 5.7
AX 34420000 5.6

Cennik 2018

marka nr art. strona

AX 34425000 5.7
AX 34427000 5.7
AX 34435000 8.20
AX 34435820 8.20
AX 34435930 8.20
AX 34444000 5.8
AX 34446000 5.8
AX 34454000 5.9
AX 34456000 5.9
AX 34620000 5.10
AX 34625000 5.10
AX 34635000 8.20
AX 34635820 8.20
AX 34635930 8.20
AX 34705000 5.12
AX 34715000 5.12
AX 34716000 5.12
AX 34725000 5.13
AX 34820000 15.6
AX 34820800 15.6
AX 34822000 15.6
AX 34822800 15.6
AX 34920000 5.14
AX 34960000 5.14
AX 34980000 5.13

35
AX 35274000 11.14
AX 35275000 11.13
AX 35276000 11.12
AX 35277000 11.15
AX 35278000 11.14
AX 35279000 11.15
AX 35280000 11.13
AX 35281000 11.15
AX 35282000 11.12
AX 35283000 11.11
AX 35288000 11.15

36
AX 36100000 4.2
AX 36101000 4.2
AX 36102000 4.2
AX 36103000 4.3
AX 36104000 4.3
AX 36105000 4.3
AX 36106000 4.4
AX 36107000 4.5
AX 36108000 4.5
AX 36110000 4.2
AX 36111000 4.2
AX 36112000 4.2
AX 36113000 4.3
AX 36114000 4.4
AX 36115000 4.6
AX 36116000 4.4
AX 36120000 4.6
AX 36121000 4.6
AX 36130000 4.7
AX 36140000 4.12
AX 36160000 4.11
AX 36411000 4.9
AX 36412000 4.8
AX 36416000 4.7
AX 36425000 4.7
AX 36455000 4.8



Spis stron i numerów katalogowych

Cennik 2018

marka nr art. strona

AX 36457000 4.8
AX 36655000 4.11
AX 36701180 4.12
AX 36702000 11.41
AX 36703000 4.12
AX 36704000 4.13
AX 36705000 11.46
AX 36706000 11.46
AX 36707000 11.47
AX 36708180 4.13
AX 36711000 11.46
AX 36712000 11.53
AX 36714000 11.52
AX 36715000 11.52
AX 36716000 11.52
AX 36717000 11.52
AX 36718000 11.52
AX 36721000 11.49
AX 36721820 11.49
AX 36721930 11.49
AX 36722000 11.49
AX 36722820 11.49
AX 36722930 11.49
AX 36723000 11.50
AX 36723820 11.50
AX 36723930 11.50
AX 36724000 11.33
AX 36725000 11.23
AX 36726000 11.49
AX 36726820 11.49
AX 36726930 11.49
AX 36727000 11.49
AX 36727820 11.49
AX 36727930 11.49
AX 36731000 11.32
AX 36732000 11.32
AX 36733000 11.32
AX 36734000 11.32
AX 36735000 12.12
AX 36736000 12.12
AX 36770180 11.43
AX 36771000 4.14
AX 36772000 11.43
AX 36773000 11.46
AX 36822000 11.24

38
AX 38010000 13.6
AX 38021000 8.2
AX 38021820 8.2
AX 38021930 8.2
AX 38023000 8.2
AX 38023820 8.2
AX 38023930 8.2
AX 38026000 8.2
AX 38026820 8.2
AX 38026930 8.2
AX 38032000 8.3
AX 38032820 8.3
AX 38032930 8.3
AX 38034000 8.4
AX 38034820  8.4
AX 38034930  8.4
AX 38036000  8.6
AX 38036820  8.6

marka nr art. strona

AX 38034000 8.4
AX 38034820 8.4
AX 38034930 8.4
AX 38036000 8.4
AX 38036820 8.4
AX 38036930 8.4
AX 38037000 8.8
AX 38037820 8.8
AX 38037930 8.8
AX 38054000 8.5
AX 38054820 8.5
AX 38054930 8.5
AX 38112000 8.7
AX 38112820 8.7
AX 38112930 8.7
AX 38113000 8.8
AX 38113820 8.8
AX 38113930 8.8
AX 38115000 8.8
AX 38115820 8.8
AX 38115930 8.8
AX 38116000 8.8
AX 38116820 8.8
AX 38116930 8.8
AX 38119000 13.4
AX 38120000 13.4
AX 38121000 8.6
AX 38121820 8.6
AX 38121930 8.6
AX 38122000 8.6
AX 38122820 8.6
AX 38122930 8.6
AX 38130000 8.5
AX 38130820 8.5
AX 38130930 8.5
AX 38211000 8.11
AX 38211820 8.11
AX 38211930 8.11
AX 38375000 8.20
AX 38411000 8.18
AX 38411820 8.18
AX 38411930 8.18
AX 38412000 8.17
AX 38412820 8.17
AX 38412930 8.17
AX 38421000 8.13
AX 38421820 8.13
AX 38421930 8.13
AX 38426000 8.13
AX 38426820 8.13
AX 38426930 8.13
AX 38428000 8.13
AX 38428820 8.13
AX 38428930 8.13
AX 38436000 8.15
AX 38436820 8.15
AX 38436930 8.15
AX 38442000 8.12
AX 38442820 8.12
AX 38442930 8.12
AX 38445000 8.16
AX 38445820 8.16
AX 38445930 8.16
AX 38480000 8.14

marka nr art. strona

AX 38480820 8.14
AX 38480930 8.14
AX 38621000 8.18
AX 38621820 8.18
AX 38621930 8.18
AX 38626000 8.19
AX 38626820 8.19
AX 38626930 8.19
AX 38700000 8.21
AX 38715000 8.20
AX 38720000 8.21
AX 38815000 15.7
AX 38815800 15.7
AX 38830000 15.7
AX 38830800 15.7
AX 38882000 8.23
AX 38933000 8.23
AX 38959000 10.4
AX 38960000 5.5
AX 38976000 8.22

39
AX 39010000 3.2
AX 39015000 3.2
AX 39018000 3.2
AX 39020000 3.3
AX 39031000 3.2
AX 39032000 3.2
AX 39034000 3.3
AX 39035000 3.2
AX 39037000 3.3
AX 39112000 3.3
AX 39113000 3.4
AX 39115000 3.3
AX 39116000 3.4
AX 39117000 13.4
AX 39118000 13.4
AX 39133000 3.5
AX 39134000 3.4
AX 39135000 3.5
AX 39136000 3.5
AX 39143000 3.6
AX 39144000 3.6
AX 39147000 3.7
AX 39148000 3.7
AX 39153000 3.5
AX 39200000 3.8
AX 39210000 3.8
AX 39313000 3.6
AX 39315000 3.7
AX 39365000 3.19
AX 39400000 3.8
AX 39410000 3.12
AX 39436000 3.14
AX 39441000 3.10
AX 39442000 3.10
AX 39445000 3.14
AX 39446000 3.15
AX 39447000 3.11
AX 39448000 3.11
AX 39449000 6.9
AX 39451000 3.8
AX 39453000 3.16
AX 39454000 3.16
AX 39455000 3.9



Spis stron i numerów katalogowych

Cennik 2018

marka nr art. strona

AX 39457000 3.9
AX 39480000 3.12
AX 39482000 3.13
AX 39525000 11.31
AX 39600000 3.17
AX 39620000 11.59
AX 39655000 3.17
AX 39670000 11.59
AX 39700000 3.20
AX 39705000 3.20
AX 39711000 3.20
AX 39716000 3.19
AX 39720000 3.21
AX 39725000 3.21
AX 39835000 15.5
AX 39835800 15.5
AX 39840000 15.6
AX 39840800 15.6
AX 39850000 15.5
AX 39850800 15.5
AX 39860000 15.5
AX 39860800 15.5
AX 39861000 15.5
AX 39861800 15.5
AX 39882000 3.24
AX 39883000 3.23
AX 39920000 3.23
AX 39925000 3.22
AX 39960000 3.22
AX 39965000 3.22

40
HG 40068000 12.29
HG 40088000 12.45
AX 40352000 12.39
AX 40352090 12.39
AX 40806000 12.18
AX 40808000 12.18
AX 40819000 12.18
AX 40820000 12.36
AX 40821000 12.19
AX 40830000 12.18
AX 40833000 12.18
AX 40834000 12.18
AX 40835000 12.19
AX 40836000 12.19
AX 40837000 12.19
AX 40840000 12.19
AX 40871000 12.15
AX 40872000 12.16
AX 40873000 12.16
AX 40874000 12.15
AX 40876180 12.15
AX 40877180 12.16
AX 40878180 12.16

41
AX 41337000 12.40
AX 41406000 12.40
AX 41406090 12.40
AX 41408000 12.40
AX 41408090 12.40
AX 41419000 12.39
AX 41419090 12.39
AX 41420000 12.40
AX 41420090 12.40

marka nr art. strona

AX 41421000 12.40
AX 41421090 12.40
AX 41428000 12.40
AX 41428090 12.40
AX 41430000 12.39
AX 41430090 12.39
AX 41433000 12.39
AX 41433090 12.39
AX 41434000 12.39
AX 41434090 12.39
AX 41435000 12.41
AX 41435090 12.41
AX 41438000 12.40
AX 41438090 12.40
AX 41456000 12.39
AX 41456090 12.39
AX 41519000 12.35
AX 41520000 12.36
AX 41521000 12.37
AX 41528000 12.37
AX 41530000 12.36
AX 41533000 12.35
AX 41534000 12.35
AX 41535000 12.37
AX 41536000 12.37
AX 41537000 12.37
AX 41538000 12.37
AX 41550000 12.36
AX 41556000 12.35
AX 41560000 12.36
AX 41566000 12.35
AX 41580000 12.36
AX 41719000 12.24
AX 41721000 12.25
AX 41730000 12.25
AX 41733000 12.24
AX 41734000 12.24
AX 41735000 12.26
AX 41738000 12.26
AX 41760000 12.25
AX 41780000 12.25

42
AX 42019000 12.43
AX 42019820 12.43
AX 42020000 12.44
AX 42020820 12.44
AX 42021000 12.44
AX 42021820 12.44
AX 42028000 12.45
AX 42028820 12.45
AX 42030000 12.44
AX 42030820 12.44
AX 42033000 12.43
AX 42033820 12.43
AX 42035000 12.45
AX 42035820 12.45
AX 42036000 12.44
AX 42036820 12.44
AX 42056000 12.43
AX 42056820 12.43
AX 42060000 12.44
AX 42060820 12.44
AX 42065000 12.43
AX 42065820 12.43

marka nr art. strona

AX 42066000 12.43
AX 42066820 12.43
AX 42080000 12.44
AX 42080820 12.44
AX 42090000 12.45
AX 42090820 12.45
AX 42134000 12.43
AX 42134820 12.43
AX 42137000 12.44
AX 42137820 12.44
AX 42230000 12.31
AX 42233000 12.31
AX 42234000 12.31
AX 42235000 12.32
AX 42236000 12.32
AX 42237000 12.31
AX 42240000 12.32
AX 42260000 12.31
AX 42270000 12.32
AX 42271000 12.33
AX 42272000 12.32
AX 42274000 12.33
AX 42280000 12.31
AX 42300000 14.3
AX 42305000 14.3
AX 42310000 14.2
AX 42401000 12.28
AX 42430000 12.28
AX 42433000 12.28
AX 42434000 12.28
AX 42435000 12.29
AX 42436000 12.28
AX 42460000 12.28
AX 42480000 12.28
AX 42706000 12.21
AX 42708000 12.21
AX 42720000 12.21
AX 42730000 12.21
AX 42733000 12.21
AX 42734000 12.21
AX 42735000 12.22
AX 42736000 12.22
AX 42737000 12.21
AX 42801000 12.11
AX 42802000 12.9
AX 42803000 12.11
AX 42819000 12.7
AX 42821000 12.11
AX 42830000 12.12
AX 42832000 12.12
AX 42833000 12.12
AX 42834000 12.6
AX 42835000 12.12
AX 42836000 12.11
AX 42837000 12.10
AX 42838000 12.11
AX 42840000 12.8
AX 42841000 12.12
AX 42842000 12.11
AX 42846000 12.11
AX 42870000 12.12
AX 42871000 12.12
AX 42890000 12.13
AX 42891000 12.13



Spis stron i numerów katalogowych
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marka nr art. strona

AX 42066000 12.43
AX 42066820 12.43
AX 42080000 12.44
AX 42080820 12.44
AX 42090000 12.45
AX 42090820 12.45
AX 42134000 12.43
AX 42134820 12.43
AX 42137000 12.44
AX 42137820 12.44
AX 42230000 12.31
AX 42233000 12.31
AX 42234000 12.31
AX 42235000 12.32
AX 42236000 12.32
AX 42237000 12.31
AX 42240000 12.32
AX 42260000 12.31
AX 42270000 12.32
AX 42271000 12.33
AX 42272000 12.32
AX 42274000 12.33
AX 42280000 12.31
AX 42300000 14.3
AX 42305000 14.3
AX 42310000 14.2
AX 42401000 12.28
AX 42430000 12.28
AX 42433000 12.28
AX 42434000 12.28
AX 42435000 12.29
AX 42436000 12.28
AX 42460000 12.28
AX 42480000 12.28
AX 42706000 12.21
AX 42708000 12.21
AX 42720000 12.21
AX 42730000 12.21
AX 42733000 12.21
AX 42734000 12.21
AX 42735000 12.22
AX 42736000 12.22
AX 42737000 12.21
AX 42801000 12.11
AX 42802000 12.9
AX 42803000 12.11
AX 42819000 12.7
AX 42821000 12.11
AX 42830000 12.12
AX 42832000 12.12
AX 42833000 12.12
AX 42834000 12.6
AX 42835000 12.12
AX 42836000 12.11
AX 42837000 12.10
AX 42838000 12.11
AX 42840000 12.8
AX 42841000 12.12
AX 42842000 12.11
AX 42846000 12.11
AX 42870000 12.12
AX 42871000 12.12
AX 42890000 12.13
AX 42891000 12.13

marka nr art. strona

45
AX 45001000 8.2
AX 45001820 8.2
AX 45001930 8.2
AX 45002000 8.2
AX 45002820 8.2
AX 45002930 8.2
AX 45003000 8.3
AX 45003820 8.3
AX 45003930 8.3
AX 45004000 8.4
AX 45004820 8.4
AX 45004930 8.4
AX 45005000 8.2
AX 45005820 8.2
AX 45005930 8.2
AX 45010000 8.3
AX 45010820 8.3
AX 45010930 8.3
AX 45012000 8.3
AX 45012820 8.3
AX 45012930 8.3
AX 45013000 8.3
AX 45013820 8.3
AX 45013930 8.3
AX 45014000 8.4
AX 45014820 8.4
AX 45014930 8.4
AX 45015000 8.2
AX 45015820 8.2
AX 45015930 8.2
AX 45016000 8.5
AX 45016820 8.5
AX 45016930 8.5
AX 45037000 8.9
AX 45037820 8.9
AX 45037930 8.9
AX 45110000 13.5
AX 45111000 13.5
AX 45112000 8.7
AX 45112820 8.7
AX 45112930 8.7
AX 45113000 8.7
AX 45113820 8.7
AX 45113930 8.7
AX 45130000 8.5
AX 45130820 8.5
AX 45130930 8.5
AX 45133000 8.6
AX 45133820 8.6
AX 45133930 8.6
AX 45200000 8.11
AX 45200820 8.11
AX 45200930 8.11
AX 45210000 8.12
AX 45210820 8.12
AX 45210930 8.12
AX 45405000 8.14
AX 45405820 8.14
AX 45405930 8.14
AX 45407000 8.14
AX 45407820 8.14
AX 45407930 8.14
AX 45410000 8.18

marka nr art. strona

AX 45410820 8.18
AX 45410930 8.18
AX 45412000 8.17
AX 45412820 8.17
AX 45412930 8.17
AX 45416000 8.12
AX 45416820 8.12
AX 45416930 8.12
AX 45420000 11.56
AX 45420820 11.56
AX 45420930 11.56
AX 45421000 11.56
AX 45421820 11.56
AX 45421930 11.56
AX 45440000 11.57
AX 45440820 11.57
AX 45440930 11.57
AX 45442180 11.57
AX 45444000 8.16
AX 45444820 8.16
AX 45444930 8.16
AX 45600000 8.18
AX 45600820 8.18
AX 45600930 8.18
AX 45605000 8.19
AX 45605820 8.19
AX 45605930 8.19
AX 45710180 11.55
AX 45711000 11.54
AX 45712000 11.54
AX 45713000 11.54
AX 45720000 11.24
AX 45721000 11.31
AX 45722000 11.26
AX 45723000 11.34
AX 45770180 11.55
AX 45771000 11.55
AX 45790000 11.55

51
AX 51300000 16.17
AX 51301000 16.17
AX 51302000 16.17
AX 51303000 16.17
AX 51304000 16.17
AX 51305000 16.18
AX 51306000 16.18
AX 51307000 16.18
AX 51308000 16.18
AX 51309000 16.18
AX 51310000 16.19
AX 51312000 16.18
AX 51313000 16.20
AX 51314000 16.20
AX 51315000 16.19
AX 51316000 16.19
AX 51317000 16.19
AX 51318000 16.20
AX 51320000 16.19
AX 51321000 16.19

58
AX 58300000 16.12
AX 58301180 16.12
AX 58302180 16.12
AX 58303000 16.12

marka nr art. strona

AX 58304000 16.13
AX 58305180 16.13
AX 58306180 16.13
AX 58307000 16.14
AX 58308000 16.14
AX 58309000 16.14
AX 58310000 16.14
AX 58311000 16.15
AX 58312000 16.15
AX 58313180 16.15
AX 58314180 16.15
AX 58315000 16.15
AX 58316000 16.16

60
AX 60030000 16.16
AX 60031000 16.16
AX 60032000 16.16
AX 60033000 16.16

92
AX 92726000 12.10
AX 92990000 11.44

93
AX 93171000 16.11

96
HG 96186000 11.28
AX 96259000 10.5
AX 96383000 10.5
AX 96397000 11.28
AX 96441000 10.7
HG 96500000 1.9
AX 96660000 11.60

97
AX 97686000 8.12

98
HG 98806000 10.9
AX 98860000 16.8
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Umywalka 1.2

Bidet 1.5

Wanna 1.6

Armatura na brzeg wanny i na cokół z płytek 1.10

Prysznic 1.13

Termostaty / zawory / przełączniki 1.16

AXor starck Classic 1.19

AXor starck X 1.22

AXor starck V 1.30
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1.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 112 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10111000 1.976,00
wykończenie 
specjalne**

10111XXX 2.964,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

z uchwytem cylindrycznym, bez 
umywalkowego kompletu odpływowego 
Dn15

chrom 10117000 1.976,00
wykończenie 
specjalne**

10117XXX 2.964,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ długość 103 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10001000 1.084,00
wykończenie 
specjalne**

10001XXX 1.626,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

bez kompletu odpływowego, Dn15
chrom 10003000 1.084,00
wykończenie 
specjalne**

10003XXX 1.626,00

2
3

8

4 6Ø

60°

10 3

m
a

x
. 

4
0

9
5

2
0

8

G  3 / 8

4
6

0

3 2Ø

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA CoolsTArT, Dn15

 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ zimna woda w środkowej pozycji
 ⁄ długość 103 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10007000 1.084,00
wykończenie 
specjalne**

10007XXX 1.626,00

Hot
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 95 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10116000 1.843,00
wykończenie 
specjalne**

10116XXX 2.765,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10102000 1.084,00
wykończenie 
specjalne**

10102XXX 1.626,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 112 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10123000 2.276,00
wykończenie 
specjalne**

10123XXX 3.414,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z UCHWYTeM 
CYlinDrYCZnYM, Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ długość 112 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10129000 3.024,00
wykończenie 
specjalne**

10129XXX 4.536,00
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, Dn15

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ długość 107 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10103000 1.577,00
wykończenie 
specjalne**

10103XXX 2.365,00

  

 

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 105 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10030000 2.429,00
wykończenie 
specjalne**

10030XXX 3.643,00

  

 

  
3-oTWoroWA ŚCiennA BATeriA 
UMYWAlkoWA, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10313000 2.158,00
wykończenie 
specjalne**

10313XXX 3.238,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

1554
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
BATeriA UMYWAlkoWA BeZ MiesZACZA, 
Z PerlAToreM, Dn15

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 100 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór ceramiczny 180°
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ bez kompletu odpływowego

chrom 38130000 965,00
wykończenie 
specjalne**

38130XXX 1.447,00

  

 

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10211000 1.976,00
wykończenie 
specjalne**

10211XXX 2.964,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10214000 1.084,00
wykończenie 
specjalne**

10214XXX 1.626,00

  

 

  
ZesTAW BiDeTTe Dn15

 ⁄ strumień Bidette: prysznicowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ zawór odpływowy Push-open G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10300000 2.173,00
wykończenie 
specjalne**

10300XXX 3.260,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Bidette Dn15  

z wężem ciśnienowym 1,60 m i uchwytem 
prysznicowym Porter (# 32128000)

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z uchwytem cylindrycznym, bez 
umywalkowego kompletu odpływowego 
Dn15 (# 10117000)

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Z UCHYTeM 
CYlinDrYCZnYM, MonTAŻ 
nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 200 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozety z metalu

chrom 10411000 3.037,00
wykończenie 
specjalne**

10411XXX 4.556,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY

 ⁄ wzornictwo uchwytu dopasowane  
do baterii umywalkowych Axor starck  
z uchwytem dźwigniowym

 ⁄ długość 200 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozety z metalu

chrom 10465000 2.949,00
wykończenie 
specjalne**

10465XXX 4.423,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Do MonTAŻU W 
PoDŁoDZe

 ⁄ wzornictwo uchwytu dopasowane  
do baterii umywalkowych Axor starck  
z uchwytem dźwigniowym

 ⁄ długość 156 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10455000 6.305,00
wykończenie 
specjalne**

10455XXX 9.457,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do wylewki 60 mm chrom 10981000 1.293,00

wykończenie 
specjalne**

10981XXX 1.939,00

 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 
60 mm

 97686000 997,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

  
DWUUCHWYToWA BATeriA WAnnoWA 
Do MonTAŻU W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10458000 6.620,00
wykończenie 
specjalne**

10458XXX 9.930,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do wylewki 60 mm chrom 10981000 1.293,00

wykończenie 
specjalne**

10981XXX 1.939,00

 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 
60 mm

 97686000 997,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Z UCHWYTeM 
CYlinDrYCZnYM Do MonTAŻU  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ długość 156 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10456000 6.493,00
wykończenie 
specjalne**

10456XXX 9.740,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do wylewki 60 mm chrom 10981000 1.293,00

wykończenie 
specjalne**

10981XXX 1.939,00

 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 
60 mm

 97686000 997,00
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



1.8

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck

  
eleMenT PrZeDŁUŻAJĄCY Do WYleWki 
60 MM
 ⁄ zestaw przedłużający: 60 mm

chrom 10981000 1.293,00
wykończenie 
specjalne**

10981XXX 1.939,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Dwuuchwytowa bateria wannowa do 

montażu w podłodze, Dn15
chrom 10458000 6.620,00
wykończenie 
specjalne**

10458XXX 9.930,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa do 
montażu w podłodze, Dn15

chrom 10456000 6.493,00
wykończenie 
specjalne**

10456XXX 9.740,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa do 
montażu w podłodze

chrom 10455000 6.305,00
wykończenie 
specjalne**

10455XXX 9.457,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Z UCHWYTeM 
CYlinDrYCZnYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: prysznic : 26 l/min, 

wylewka: 30 l/min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, przełącznik, rozeta z metalu

chrom 10416000 1.292,00
wykończenie 
specjalne**

10416XXX 1.938,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 

podtynkowy ze zintegrowanym systemem 
zabezpieczającym zgodnie z en1717, 
element zewnętrzny do połączenia 
z wylewką exafil

chrom 10418000 1.870,00
wykończenie 
specjalne**

10418XXX 2.806,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00

nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

9 3 - 121
57 - 8 5

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA , MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ Wzornictwo uchwytu dopasowane 
do baterii umywalkowych Axor starck 
z uchwytem dźwigniowym

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: prysznic: 26 l/ min, 

wylewka: 30 l/min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, przełącznik, rozeta z metalu

chrom 10414000 1.254,00
wykończenie 
specjalne**

10414XXX 1.881,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 

podtynkowy ze zintegrowanym systemem 
zabezpieczającym zgodnie z en1717, 
element zewnętrzny do połączenia  
z wylewką exafil

chrom 10427000 1.816,00
wykończenie 
specjalne**

10427XXX 2.724,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00

nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

21 8/18/28

59
31/41/51
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.

80

  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych 

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal 
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

 96500000 215,00
  

 

  
WYleWkA WAnnoWA Dn 20

 ⁄ długość 122 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 25 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ w zestawie: przyłącze - nypel G 3/4

chrom 10410000 777,00
wykończenie 
specjalne**

10410XXX 1.165,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 50 mm chrom 10495000 398,00

wykończenie 
specjalne**

10495XXX 597,00

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY 50 MM

 ⁄ zestaw przedłużający: 50 mm

chrom 10495000 398,00
wykończenie 
specjalne**

10495XXX 597,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wylewka wannowa Dn 20 chrom 10410000 777,00

wykończenie 
specjalne**

10410XXX 1.165,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ



1.10

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck

eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 2-oTWoroWeJ Do 
MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY, Dn15

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony

chrom 10480000 1.067,00
wykończenie 
specjalne**

10480XXX 1.601,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu na 
brzegu wanny

 15486180 2.299,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor elastyczna rura łącząca 800 mm 

Dn20
 58308000 484,00

 ⁄ Zestaw węży przyłączeniowych do 
2-otworowej baterii termostatycznej do 
montażu na brzegu wanny

 13089000 226,00

  

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zawór odcinająco/
przełączający, wkład termostatyczny

 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 
wannową

 ⁄ przyłącze: Dn15

 15486180 2.299,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw na brzeg wanny secuflex z główką 

prysznicową, Dn15 
chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

noWoŚĆ
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ZesTAW nA BrZeG WAnnY seCUFleX 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ pasuje do montażu na brzegu wanny lub 

cokole z płytek (brak płytki montażowej)
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

21
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY, Dn15

 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, zawór zwrotny, 

wylewka wannowa z przełącznikiem

chrom 10444000 3.866,00
wykończenie 
specjalne**

10444XXX 5.799,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

21
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7 0Ø
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5
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Ø  5 6 Ø  6 5
110 110 110

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek, Dn15

 ⁄ długość 242 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, zawór zwrotny, 

wylewka wannowa

chrom 10451000 5.330,00
wykończenie 
specjalne**

10451XXX 7.994,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

m
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Z TerMosTATeM Do 
MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY, Dn15

 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 10461000 4.776,00
wykończenie 
specjalne**

10461XXX 7.163,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu  
na brzegu wanny

 15482180 4.844,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 4-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, wkład termostatyczny

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15482180 4.844,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Z TerMosTATeM Do 
MonTAŻU nA Cokole Z PŁYTek, Dn15

 ⁄ długość 242 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 10466000 6.233,00
wykończenie 
specjalne**

10466XXX 9.349,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej 

baterii z termostatem do montażu na cokole 
z płytek

 15483180 7.251,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do 
4-oTWoroWeJ BATerii Z TerMosTATeM 
Do MonTAŻU nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, wkład termostatyczny, 
płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15483180 7.251,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA Z UCHWYTeM 
CYlinDrYCZnYM, MonTAŻ 
nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu

chrom 10611000 2.200,00
wykończenie 
specjalne**

10611XXX 3.300,00

  

 

113

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY

 ⁄ Wzornictwo uchwytu dopasowane  
do baterii umywalkowych Axor starck  
z uchwytem dźwigniowym

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu

chrom 10665000 2.136,00
wykończenie 
specjalne**

10665XXX 3.204,00

  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA Z UCHWYTeM 
CYlinDrYCZnYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 10616000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

10616XXX 1.679,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ Wzornictwo uchwytu dopasowane  
do baterii umywalkowych Axor starck  
z uchwytem dźwigniowym

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 10614000 1.087,00
wykończenie 
specjalne**

10614XXX 1.630,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28

59
31/41/51

m
ax

.

m
in

.

m
ax

.

m
in

.

80

  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal 
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

systemy prysznicowe  
kolUMnA PrYsZniCoWA Z BATeriĄ 
TerMosTATYCZnĄ i GŁoWiCĄ 
TAlerZoWĄ Ø 240 MM, Air, Dn15

 ⁄ wielkość: 240 mm
 ⁄ głowica prysznicowa AXor starck
 ⁄ przepływ głowica prysznicowa: 13,6 l/ min
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ ochrona przed poparzeniem: przy 40°C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ przepływ główka prysznicowa: 13,4 l/ min
 ⁄ ciśnienie min: 0,15 MPa
 ⁄ do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody

chrom 10912000 16.818,00
wykończenie 
specjalne**

10912XXX 25.227,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 28 mm  10980000 1.005,00
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96660000 52,00
 ⁄ Mydelniczka chrom 10915000 399,00

wykończenie 
specjalne**

10915XXX 598,00

  
MYDelniCZkA

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ pasuje do: kolumna prysznicowa AXor 

starck

chrom 10915000 399,00
wykończenie 
specjalne**

10915XXX 598,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kolumna prysznicowa z baterią 

termostatyczną i głowicą talerzową Ø 
240 mm, Air, Dn15

chrom 10912000 16.818,00
wykończenie 
specjalne**

10912XXX 25.227,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY  10902180 1.537,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96660000 52,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 28 mm  10980000 1.005,00
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej Axor Urquiola
 11980000 632,00

 ⁄ Zestaw przedłużający Axor starck organic  12918000 440,00

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY 28 MM  10980000 1.005,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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AXor starck

  
koŁnierZ GUMoWY – UsZCZelniAJĄCY     96660000 52,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00

Baterie termostatyczne / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta 

z metalu, jednostka instalacyjna, wkład 
termostatyczny

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 10715000 2.871,00
wykończenie 
specjalne**

10715XXX 4.306,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatowa podtynkowa, element 

zewnętrzny
chrom 10710000 2.451,00
wykończenie 
specjalne**

10710XXX 3.677,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, 

tuleja, jednostka instalacyjna, wkład 
termostatyczny, zawór odcinający

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 10700000 2.989,00
wykończenie 
specjalne**

10700XXX 4.484,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14963000 217,00

nikiel szczotkowany 14963820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14963XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, rozeta z metalu, 

tuleja, jednostka instalacyjna, wkład 
termostatyczny, zawór odcinająco/
przełączający

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 10720000 3.431,00
wykończenie 
specjalne**

10720XXX 5.146,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14962000 217,00

nikiel szczotkowany 14962820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14962XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych 
 ⁄ i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal 
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15/Dn20, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 10970000 720,00
wykończenie 
specjalne**

10970XXX 1.081,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor starck

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

noWoŚĆ

  
Trio/QUATTro, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn20

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 10930000 740,00
wykończenie 
specjalne**

10930XXX 1.110,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck

Umywalka Classic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA ClAssiC, Dn15

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 106 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10010000 1.977,00
wykończenie 
specjalne**

10010XXX 2.966,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, bez 

umywalkowego kompletu odpływowego
chrom 10018000 1.977,00
wykończenie 
specjalne**

10018XXX 2.966,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 60
 ⁄ długość 76 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10015000 1.845,00
wykończenie 
specjalne**

10015XXX 2.768,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA ClAssiC, Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, Dn15

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ długość 106 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10020000 3.026,00
wykończenie 
specjalne**

10020XXX 4.539,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 

do mis umywalkowych, bez kompletu 
odpływowego

chrom 10028000 3.025,00
wykończenie 
specjalne**

10028XXX 4.538,00

7
7

5
2

0

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 144 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10133000 2.934,00
wykończenie 
specjalne**

10133XXX 4.401,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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AXor starck

24

37

M10x1

Ø 12

25

M10x1

M8x0,75

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
  

 

Bidet Classic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA 
ClAssiC

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10200000 1.977,00
wykończenie 
specjalne**

10200XXX 2.966,00

  

 

Wanna Classic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 30 l/min, 

prysznic 24 l/min
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przełącznik

chrom 10415000 1.267,00
wykończenie 
specjalne**

10415XXX 1.900,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00

nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

Prysznic Classic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: jednostka instalacyjna, uchwyt, 

tuleja, rozeta z metalu

chrom 10615000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

10615XXX 1.679,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



1.21

A
Xo

r 
st

ar
ck

kolor nr art. Cena*

 

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal 
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal 

 93171000 145,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor starck X

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 100, Dn15

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 112 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10070000 2.780,00
wykończenie 
specjalne**

10070XXX 4.170,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

100, bez umywalkowego kompletu 
odpływowego

chrom 10077000 2.780,00
wykończenie 
specjalne**

10077XXX 4.170,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA WYsokA 190, Dn15

 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ długość 112 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10071000 3.336,00
wykończenie 
specjalne**

10071XXX 5.004,00

  

 

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ strumień wodospadowy z regulacją kąta
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10205000 2.780,00
wykończenie 
specjalne**

10205XXX 4.170,00
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AXor starck X

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ długość 144 mm - 148 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu

chrom 10402000 5.196,00
wykończenie 
specjalne**

10402XXX 7.794,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 
Dn15 (# 28532XXX)

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ W PoDŁoDZe, 
Dn15

 ⁄ długość 170 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ do wanien z maksymalną szerokością 

brzegu 65 mm
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10406000 10.378,00
wykończenie 
specjalne**

10406XXX 15.568,00

  

W zestawie:
Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 
Dn15 (# 28532XXX)

 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

Ø 94

min.

max.

Ø 101

35
13

3

80

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ W 
PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

10°
10°

84
6 

- 9
26

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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AXor starck X

  
eleMenT PrZeDŁUŻAJĄCY Do rUrY 
sToJĄCeJ 60 MM

 ⁄ zestaw przedłużający: 60 mm

 97686000 997,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa do 

montażu w podłodze, Dn15
chrom 10456000 6.493,00
wykończenie 
specjalne**

10456XXX 9.740,00

 ⁄ Dwuuchwytowa bateria wannowa do 
montażu w podłodze, Dn15

chrom 10458000 6.620,00
wykończenie 
specjalne**

10458XXX 9.930,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 
w podłodze, Dn15

chrom 10406000 10.378,00
wykończenie 
specjalne**

10406XXX 15.568,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 30 l/min, 

prysznic 24 l/min
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, jednostka instalacyjna, 

przełącznik, rozeta z metalu, tuleja

chrom 10445000 1.853,00
wykończenie 
specjalne**

10445XXX 2.780,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa,montaż 

podtynkowy ze zintegrowanym systemem 
zabezpieczającym zgodnie z en1717, 
element zewnętrzny do połączenia 
z wylewką exafil

chrom 10447000 2.409,00
wykończenie 
specjalne**

10447XXX 3.614,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14967000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14967XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15 korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck X

  
WYleWkA WAnnoWA Dn20

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ strumień: wodospadowy

chrom 10426000 1.853,00
wykończenie 
specjalne**

10426XXX 2.780,00

  
 

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, rozeta z metalu

chrom 10645000 1.669,00
wykończenie 
specjalne**

10645XXX 2.503,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14965000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14965XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

Termostaty i zawory  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, jednostka 

instalacyjna, rozeta z metalu, tuleja, wkład 
termostatyczny

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 10717000 3.187,00
wykończenie 
specjalne**

10717XXX 4.781,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatowa podtynkowa, element 

zewnętrzny
chrom 10716000 2.743,00
wykończenie 
specjalne**

10716XXX 4.115,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14964000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14964XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal 

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor starck X

BATeriA TerMosTATYCZnA 
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, jednostka 

instalacyjna, tuleja, rozeta z metalu, wkład 
termostatyczny, zawór odcinający

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 10706000 3.336,00
wykończenie 
specjalne**

10706XXX 5.004,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa, strzałka chrom 14970000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14970XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: jednostka instalacyjna, uchwyt, 

tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 10726000 3.780,00
wykończenie 
specjalne**

10726XXX 5.670,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa, 0-1-2 chrom 14969000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14969XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck X

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/ Dn20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 10974000 773,00
wykończenie 
specjalne**

10974XXX 1.160,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

noWoŚĆ

  
Trio/QUATTro, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn20

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 10934000 1.070,00
wykończenie 
specjalne**

10934XXX 1.605,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor starck X
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

AXor showerselect baterie termostatyczne  

Prysznice  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.

noWoŚĆ
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

kolor nr art. Cena*

AXor starck

7
7

5
2

0

1
6

7

3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: węże przyłączeniowe
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 140°

chrom 38053000 2.934,00
wykończenie 
specjalne**

38053XXX 4.401,00

 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00



A X o r  s t a r c k  V

 

Demontowalna wylewka

umożliwia łatwe czyszczenie

(można ją zmywać w zmywarce).

Funkcja easy-Click zapewnia

łatwy demontaż  

szklanej wylewki.

Funkcja safety-stop zamyka

przepływ przez baterię w momencie

odłączenia wylewki.

niskie zużycie wody dzięki

ograniczeniu przepływu

do 4l/min. 

Mieszacz Joystick daje możliwość

usytuowania uchwytu po prawej

lub lewej stronie, w zależności

od potrzeb.     

obrotowa wylewka zapewnia

optymalny kształt strumienia 

 i zwiększa elastyczność montażu.

AXor starck V jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród:
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck V

Umywalka  

  

m
a

x
. 

4
0

G  3 / 8

Ø  3 2

12 5 4 6

1
4

1

5
0

0
2

5
1

Ø  5 0

110

3 83 4

10 9

78

3 4 3 8

3 6

m
a

x
. 

4
0

G  3 / 8

Ø  3 2

12 5

4 6

1
4

1

5
0

0
2

5
1

Ø  5 0

91

51

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 140  
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 140
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom 
biały
wykończenie 
specjalne**

12112000 
12112450
12112XXX

4.779,00
5.815,00
7.169,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 

starck V ze szklaną wylewką, z uchwytem 
dźwigniowym

chrom
wykończenie 
specjalne**

12116000
12116XXX

4.779,00
7.169,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Axor starck V 140 ze szklaną wylewką, 
z nacięciami diamentowymi

chrom
wykończenie 
specjalne**

12122000
12122XXX

5.557,00
8.327,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Axor starck V 140 ze szklaną wylewką, 
z nacięciami fasetowymi

chrom
wykończenie 
specjalne**

12123000
12123XXX

5.557,00
8.327,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 
starck V 140 z polceranową wylewką

chrom
wykończenie 
specjalne**

12113000
12113XXX

4.779,00
7.169,00

Alternatywne rozmiary:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 

starck V 220 ze szklaną wylewką
chrom
wykończenie 
specjalne**

12114000
12114XXX

6.061,00
9.091,00

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V  
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ, Z UCHWYTeM 
DźWiGnioWYM

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 140
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ mieszacz M1 z blokadą Boltic
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom
wykończenie 
specjalne**

12116000
12116XXX

4.779,00
7.169,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 

starck V 140 ze szklaną wylewką
chrom 
biały
wykończenie 
specjalne**

12112000 
12112450
12112XXX

4.779,00
5.815,00
7.169,00

Alternatywne rozmiary:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 

starck V 220 ze szklaną wylewką
chrom
wykończenie 
specjalne**

12117000
12117XXX

6.061,00
9.091,00



1.32

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck V
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 220  
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom
wykończenie 
specjalne**

12114000
12114XXX

6.061,00
9.091,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

Axor starck V 220 ze szklaną wylewką 
i uchwytem dźwigniowym

chrom
wykończenie 
specjalne**

12117000
12117XXX

6.061,00
9.091,00

Alternatywne rozmiary:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 

starck V 140 ze szklaną wylewką
chrom 
biały
wykończenie 
specjalne**

12112000 
12112450
12112XXX

4.779,00
5.815,00
7.169,00

DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 110  
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom
wykończenie 
specjalne**

12115000
12115XXX

5.420,00
8.130,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck V
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 220 
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ i UCHWYTeM 
DźWiGnioWYM

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom
wykończenie 
specjalne**

12117000
12117XXX

6.061,00
9.091,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

Axor starck V 220 ze szklaną wylewką
chrom
wykończenie 
specjalne**

12114000
12114XXX

6.061,00
9.091,00

Alternatywne rozmiary:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

Axor starck V 140 ze szklaną wylewką 
i uchwytem dźwigniowym

chrom
wykończenie 
specjalne**

12116000
12116XXX

4.779,00
7.169,00

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 110  
Z PorCelAnoWĄ WYleWkĄ

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom
wykończenie 
specjalne**

12113000
12113XXX

4.779,00
7.169,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

Axor starck V140 ze szklaną wylewką  
z nacięciami diamentowymi

chrom
złoty-optyczny 
polerowany
wykończenie 
specjalne**

12122000
12122990

12122XXX

5.557,00
8.327,00

8.327,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
Axor starck V140 ze szklaną wylewką  
z nacięciami fasetowymi

chrom
złoty-optyczny 
polerowany
wykończenie 
specjalne**

12123000
12123990

12123XXX

5.557,00
8.327,00

8.327,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
Axor starck V140 ze szklaną wylewką 

chrom
biały
wykończenie 
specjalne**

12112000
12112450
12112XXX

4.779,00
5.815,00
7.169,00



1.34

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck V

  

Produkty: #12112XXX, #12113000, # 12114000, # 12115000, # 12116000, #12117000, 
#12122990 i #12123990:
są wyposażone w strumień laminarny, który odzwierciedla naturalny przepływ wody. 
Taki strumień nie jest napowietrzony, dlatego zalecamy używanie bardzo
głębokich umywalek w celu uniknięcia wychlapywania wody. W celu uzyskania 
szerszych informacji zapraszamy do tabeli doboru armatury Axor do umywalek
na naszej stronie internetowej.
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 140 
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ, Z nACiĘCiAMi 
DiAMenToWYMi

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 140
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom

złoty-optyczny
polerowany
wykończenie 
specjalne**

12122000

12122990

12122XXX

5.557,00

8.327,00

8.327,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

Axor starck V 140 ze szklaną wylewką, 
z nacięciami fasetowymi

chrom
złoty-optyczny 
polerowany
wykończenie 
specjalne**

12123000
12123990

12123XXX

5.557,00
8.327,00

8.327,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 
starck V 140 z polceranową wylewką 

chrom
wykończenie 
specjalne**

12113000
12113XXX

4.779,00
7.169,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 
starck V 140 ze szklaną wylewką

chrom
biały
wykończenie 
specjalne**

12112000 
12112450
12112XXX

4.779,00
5.815,00
7.169,00

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA AXor sTArCk V 140 
Ze sZklAnĄ WYleWkĄ, Z nACiĘCiAMi 
FAseToWYMi

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ ComfortZone 140
 ⁄ kombinacja czystego szkła i metalu
 ⁄ długość 125 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/min
 ⁄ połączenie easyClick pomiędzy korpusem 

i wylewką
 ⁄ szkło może być zmywane w zmywarkach
 ⁄ zdejmowana wylewka dzięki funkcji 

safetystop
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ produkt zalecany jedynie do przestrzeni 

prywatnych

chrom
złoty-optyczny 
polerowany
wykończenie 
specjalne**

12123000 
12123990

12123XXX

5.557,00
8.237,00

8.237,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

Axor starck V 140 ze szklaną wylewką, 
z nacięciami diamentowymi

chrom
złoty-optyczny 
polerowany
wykończenie 
specjalne**

12122000
12122990

12122XXX

5.557,00
8.237,00

8.237,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 
starck V 140 z polceranową wylewką 

chrom
wykończenie 
specjalne**

12113000
12113XXX

4.779,00
7.169,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 
starck V 140 ze szklaną wylewką

chrom 
biały
wykończenie 
specjalne**

12112000
12112450
12112XXX

4.779,00
5.815,00
7.169,00
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2.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic

Umywalka  
2-UCHWYToWA BATeriA UMYWAlkoWA 
80, Dn15

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ długość 116 mm
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ element regulacji temperatury
 ⁄ zawór regulacji przepływu
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12010000 2.057,00
wykończenie 
specjalne**

12010XXX 3.086,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ 2-uchwytowa bateria umywalkowa 80,  

bez kompletu odpływowego, Dn15
chrom 12011000 2.057,00
wykończenie 
specjalne**

12011XXX 3.086,00

  
2-UCHWYToWA BATeriA UMYWAlkoWA 
170, BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo, 
Do Mis UMYWAlkoWYCH, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ długość 116 mm
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ element regulacji temperatury
 ⁄ zawór regulacji przepływu
 ⁄ oddzielne sterowanie temperaturą/ilością 

wody
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12012000 2.599,00
wykończenie 
specjalne**

12012XXX 3.899,00

  

 

  
2-UCHWYToWA BATeriA UMYWAlkoWA 
240, BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo, 
Do Mis UMYWAlkoWYCH, Dn15

 ⁄ ComfortZone 240
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ długość 124 mm
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ element regulacji temperatury
 ⁄ zawór regulacji przepływu
 ⁄ oddzielne sterowanie temperaturą/ilością 

wody
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12013000 3.141,00
wykończenie 
specjalne**

12013XXX 4.712,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

  
2-UCHWYToWA BATeriA UMYWAlkoWA 
50 , Do MAŁYCH UMYWAlek, Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ długość 109 mm
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ element regulacji temperatury
 ⁄ zawór regulacji przepływu
 ⁄ oddzielne sterowanie temperaturą/ilością 

wody
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12014000 1.979,00
wykończenie 
specjalne**

12014XXX 2.968,00

  

 

  
2-UCHWYToWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA, Dn15

 ⁄ długość 187 mm
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ element regulacji temperatury
 ⁄ zawór regulacji przepływu
 ⁄ oddzielne sterowanie temperaturą/ilością 

wody
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12015000 2.627,00
wykończenie 
specjalne**

12015XXX 3.940,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96660000 52,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający Axor starck organic  12918000 440,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY  10902180 1.537,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96660000 52,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 28 mm  10980000 1.005,00
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej Axor Urquiola
 11980000 632,00

 ⁄ element przedłużający Axor starck organic  12918000 440,00

  
eleMenT PrZeDŁUŻAJĄCY AXor sTArCk 
orGAniC

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 12918000 440,00
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic

  
koŁnierZ GUMoWY – UsZCZelniAJĄCY     96660000 52,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00

  
BATeriA UMYWAlkoWA BeZ MiesZACZA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ długość 109 mm
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ zawór regulacji przepływu
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ bez kompletu odpływowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12110000 1.602,00
wykończenie 
specjalne**

12110XXX 2.403,00

  

 

Bidet  
2-UCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ szeroki strumień z QuickClean®
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ przepływ tryb Booster: 7,2 l/ min
 ⁄ element regulacji temperatury, zawór 

regulacji przepływu
 ⁄ oddzielne sterowanie temperaturą/ilością 

wody
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12210000 2.057,00
wykończenie 
specjalne**

12210XXX 3.086,00

  

 

Wanna  
BATeriA TerMosTATYCZnA WAnnoWA, 
nATYnkoWA, Dn15

 ⁄ długość 218 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu
 ⁄ ciepła z lewej, zimna z prawej

chrom 12410000 4.062,00
wykończenie 
specjalne**

12410XXX 6.093,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 30l/min, 

prysznic 22l/min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, rozeta z metalu, przełącznik

chrom 12415000 1.570,00
wykończenie 
specjalne**

12415XXX 2.355,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 

podtynkowy, ze zintegrowanym systemem 
zabezpieczającym, element zewnętrzny  
do podłączenia z wylewką exafil

chrom 12416000 2.112,00
wykończenie 
specjalne**

12416XXX 3.168,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14968000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14968XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
WYleWkA WAnnoWA

 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 25 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 12417000 1.246,00
wykończenie 
specjalne**

12417XXX 1.869,00

  
 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic

BATeriA TerMosTATYCZnA WAnnoWA 
Do MonTAŻU W PoDŁoDZe, Dn15 

 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco/

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ zintegrowany uchwyt do słuchawki
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: prysznicowy
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ filtry w przyłączach   

chrom 12016000 8.955,00
wykończenie 
specjalne**

12016XXX 13.433,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

  

Ø 94

min.

max.

Ø 101

35
13

3

80

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony

chrom 12422000 974,00
wykończenie 
specjalne**

12422XXX 1.462,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu  
na brzegu wanny

 15486180 2.299,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU nA 
BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zawór odcinająco/
przełączający, wkład termostatyczny

 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 
wannową

 ⁄ przyłącze: G ½

 15486180 2.299,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Zestaw na brzeg wanny secuflex z główką 

prysznicową, Dn15
chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

noWoŚĆ

15
 - 

805
0

°

Ø 70 15
8 21

5

212
164

123

700

55
0

20
0

10
0

25
0

402

G ½

Ø 68

Ø 50

  
 ZesTAW nA BrZeG WAnnY seCUFleX Z 
GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ pasuje do montażu na brzegu wanny lub 

cokole z płytek (brak płytki montażowej)
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m 

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Z TerMosTATeM Do 
MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY, Dn15

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 
 ⁄ 1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wkład termostatyczny, 

zawór odcinający, wylewka wannowa z 
przełącznikiem

chrom 12425000 4.062,00
wykończenie 
specjalne**

12425XXX 6.093,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu  
na brzegu wanny

 15482180 4.844,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 4-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, wkład termostatyczny

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 
1,00 m

 15482180 4.844,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Z TerMosTATeM Do 
MonTAŻU nA Cokole Z PŁYTek, Dn15

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wkład termostatyczny, 

zawór odcinający, wylewka wannowa  
z przełącznikiem

chrom 12426000 4.874,00
wykończenie 
specjalne**

12426XXX 7.311,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej 

baterii z termostatem do montażu na cokole 
z płytek

 15483180 7.251,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do 
4-oTWoroWeJ BATerii Z TerMosTATeM 
Do MonTAŻU nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, wkład termostatyczny, 
płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 
1,00 m

 15483180 7.251,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

Prysznic  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 12602000 3.466,00
wykończenie 
specjalne**

12602XXX 5.199,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 12605000 1.354,00
wykończenie 
specjalne**

12605XXX 2.031,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14965000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14965XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic
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AXor sTArCk orGAniC ZesTAW PorTer 
12 X 12

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, główka 
prysznicowa Axor organic 2jet, wąż 
prysznicowy z efektem powierzchni 
metalicznej 1,25 m

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranzowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

chrom 12232000 1.733,00
wykończenie 
specjalne**

12232XXX 2.599,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00
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ZesTAW PorTer 12 X 12

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, główka 
prysznicowa Axor starck 2jet, Wąż 
prysznicowy z efektem powierzchni 
metalicznej 1,25 m

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranzowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

chrom 12626000 1.733,00
wykończenie 
specjalne**

12626XXX 2.599,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

Moduł z termostatem  
 MoDUŁ Z TerMosTATeM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY 

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal   

chrom 12717000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

12717XXX 7.025,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podtynkowy do modułu  

z termostatem, Dn20    
 10750180 3.965,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający   chrom 12790000 634,00

wykończenie 
specjalne**

12790XXX 951,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU  
Z TerMosTATeM, Dn20

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ zawory grzybkowe
 ⁄ podłączenie z prawej lub lewej strony
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10750180 3.965,00
  

Termostaty / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

wkład termostatyczny, jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 12711000 2.383,00
wykończenie 
specjalne**

12711XXX 3.574,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatycznna podtynkowa, 

element zewnętrzny
chrom 12710000 2.112,00
wykończenie 
specjalne**

12710XXX 3.168,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14966000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14966XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA  
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

wkład termostatyczny, zawór odcinający, 
jednostka instalacyjna

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 12715000 2.653,00
wykończenie 
specjalne**

12715XXX 3.980,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14970000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14970XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

wkład termostatyczny, zawór odcinająco/
przełączający, jednostka instalacyjna

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 12716000 2.924,00
wykończenie 
specjalne**

12716XXX 4.386,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14969000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14969XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, 12X12

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta  

z metalu, jednostka instalacyjna, wkład 
termostatyczny

 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 12712000 2.708,00
wykończenie 
specjalne**

12712XXX 4.061,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 

termostatycznej 12x12, Dn20
 10754180 1.526,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający chrom 12790000 634,00

wykończenie 
specjalne**

12790XXX 951,00
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noWoŚĆ
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noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

chrom 12790000 634,00
wykończenie 
specjalne**

12790XXX 951,00

  
 

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 12X12, Dn20

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10754180 1.526,00
  

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/Dn20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ w instalacji oddzielnej możliwe 

zastosowanie zestawu podtynkowego 
# 15973180, # 15974180 lub 
# 15970180

chrom 12771000 758,00
wykończenie 
specjalne**

12771XXX 1.137,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do zaworu 

odcinającego, Dn15
 10971180 634,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 80 l/ min

 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, 
przepływ 40l/min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do ZAWorU 
oDCinAJĄCeGo, Dn15

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 55 l/ min
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ podłączenie z prawej lub lewej strony
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10971180 634,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor starck organic

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

  
Trio/QUATTro, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 12731000 921,00
wykończenie 
specjalne**

12731XXX 1.381,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do zaworu 

odcinająco-przełączającego Trio 12x12
 36770180 1.128,00

 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 
Dn20

 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio 
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor starck organic

Baterie termostatyczne Axor showerselect  

Prysznice  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 110, Dn15

 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ długość 104 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39010000 2.606,00
wykończenie 
specjalne**

39010XXX 3.909,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

bez kompletu odpływowego
chrom 39018000 2.606,00
wykończenie 
specjalne**

39018XXX 3.909,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁeJ UMYWAlki 80, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 104 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39015000 2.162,00
wykończenie 
specjalne**

39015XXX 3.243,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 160, Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ długość 141 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39031000 2.605,00
wykończenie 
specjalne**

39031XXX 3.907,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

bez kompletu odpływowego 160, Dn15
chrom 39032000 2.605,00
wykończenie 
specjalne**

39032XXX 3.907,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁeJ UMYWAlki 90, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 110 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39035000 2.162,00
wykończenie 
specjalne**

39035XXX 3.243,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH 270, Dn15

 ⁄ ComfortZone 270
 ⁄ długość 201 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39020000 3.948,00
wykończenie 
specjalne**

39020XXX 5.921,00

  

 

  
 JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z WYsokĄ WYleWkĄ, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39034000 2.874,00
wykończenie 
specjalne**

39034XXX 4.310,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

z wysoką wylewką, bez kompletu 
odpływowego, Dn15

chrom 39037000 2.874,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z PŁYTkĄ i WYleWkĄ 
DŁUGoŚCi 165 MM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39112000 3.301,00
wykończenie 
specjalne**

39112XXX 4.952,00

  

Alternatywne rozmiary:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

podtynkowa z płytką i wylewką długości 
225 mm Dn15

chrom 39115000 3.409,00
wykończenie 
specjalne**

39115XXX 5.114,00

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

z rozetami i wylewką długości 165 mm, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny, 
Dn15

chrom 39113000 2.656,00
wykończenie 
specjalne**

39113XXX 3.985,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z rozetami i wylewką długości 
225 mm Dn15

chrom 39116000 2.835,00
wykończenie 
specjalne**

39116XXX 4.253,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej 
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z roZeTAMi i WYleWkĄ 
DŁUGoŚCi 165 MM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody0

chrom 39113000 2.656,00
wykończenie 
specjalne**

39113XXX 3.985,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

podtynkowa z rozetami i wylewką długości 
225 mm, Dn15

chrom 39116000 2.835,00
wykończenie 
specjalne**

39116XXX 4.253,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy 

do jednouchwytowej baterii umywalkowej 
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do JeDnoUCHWYToWeJ BATerii 
UMYWAlkoWeJ Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo

 ⁄ w zestawie: z elementem do przepłukiwania
 ⁄ mieszacz z prawej lub z lewej

 13623180 973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi i PŁYTkĄ, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ montaż na równej i gładkiej powierzchni
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39134000 3.668,00
wykończenie 
specjalne**

39134XXX 5.502,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, 
Z roZeTAMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39133000 2.987,00
wykończenie 
specjalne**

39133XXX 4.480,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Trzyotworowa bateria umywalkowa 

z uchwytami krzyżowymi bez płytki,  
z długą wylewką 205 mm

chrom 39153000 3.344,00
wykończenie 
specjalne**

39153XXX 5.016,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

7
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27 0 / 6 0

3 2

5
2

0

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
Z PŁYTkĄ, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ montaż na równej i gładkiej powierzchni
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39136000 3.668,00
wykończenie 
specjalne**

39136XXX 5.502,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi,  
Z roZeTAMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 140 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39135000 2.987,00
wykończenie 
specjalne**

39135XXX 4.480,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

24

37

M10x1

Ø 12

25

M10x1

M8x0,75

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA PoDTYnkoWA Z UCHWYTAMi 
krZYŻoWYMi Z WYleWkĄ DŁUGoŚCi 
226 MM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY Dn15

 ⁄ długość 226 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39144000 3.296,00
wykończenie 
specjalne**

39144XXX 4.943,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, 
Z roZeTAMi, Z WYleWkĄ DŁUGoŚCi  
162 MM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 162 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39313000 2.405,00
wykończenie 
specjalne**

39313XXX 3.607,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Trzyotworowa bateria umywalkowa ścienna 

podtynkowa z uchwytami krzyżowymi,  
z rozetami z wylewką długości 226 mm, 
Dn15

chrom 39143000 2.606,00
wykończenie 
specjalne**

39143XXX 3.909,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA Z UCHWYTAMi 
JeDnorAMiennYMi Z PŁYTkĄ  
i WYleWkĄ DŁUGoŚCi 226 MM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY Dn15

 ⁄ długość 226 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39148000 3.296,00
wykończenie 
specjalne**

39148XXX 4.943,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA Z UCHWYTAMi 
JeDnorAMiennYMi, Z roZeTAMi  
i WYleWkĄ DŁUGoŚCi 162 MM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 162 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39315000 2.405,00
wykończenie 
specjalne**

39315XXX 3.607,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Trzyotworowa bateria umywalkowa ścienna 

podtynkowa z uchwytami jednoramiennymi, 
Z roZeTAMi i WYleWkĄ DŁUGoŚCi 
226 MM, Dn15

chrom 39147000 2.606,00
wykończenie 
specjalne**

39147XXX 3.909,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

1554
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39200000 2.606,00
wykończenie 
specjalne**

39200XXX 3.909,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39210000 2.605,00
wykończenie 
specjalne**

39210XXX 3.907,00

  

 

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ długość 255 mm
 ⁄ sposób montażu: G ½
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/min
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39400000 4.457,00
wykończenie 
specjalne**

39400XXX 6.686,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ W PoDŁoDZe, 
Dn15

 ⁄ długość 200 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 17 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 39451000 9.140,00
wykończenie 
specjalne**

39451XXX 13.710,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00
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Ø 94
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max.

Ø 101
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 30 l/min, 

prysznic 24 l/min
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 39455000 1.853,00
wykończenie 
specjalne**

39455XXX 2.780,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 

podtynkowy ze zintegrowanym systemem 
zabezpieczającym zgodnie z en1717, 
element zewnętrzny do połączenia 
z wylewką exafil

chrom 39457000 2.405,00
wykończenie 
specjalne**

39457XXX 3.607,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14967000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14967XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28

59
31/41/51
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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3-oTWoroWA BATeriA ŚCiennA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi,  
Do WAnnY, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ długość 222 mm
 ⁄ z płytką
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 39441000 5.025,00
wykończenie 
specjalne**

39441XXX 7.537,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 

(# 28622000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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3-oTWoroWA BATeriA ŚCiennA  
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
Do WAnnY, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ długość 222 mm
 ⁄ z płytką
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 39442000 5.025,00
wykończenie 
specjalne**

39442XXX 7.537,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 

(# 28622000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio
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3-oTWoroWA BATeriA ŚCiennA  
Do WAnnY, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYTY 
krZYŻoWe

 ⁄ długość 222 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 39447000 4.306,00
wykończenie 
specjalne**

39447XXX 6.459,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 

(# 28622000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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3-oTWoroWA BATeriA ŚCiennA  
Do WAnnY, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYTY 
JeDnorAMienne

 ⁄ długość 222 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 39448000 4.306,00
wykończenie 
specjalne**

39448XXX 6.459,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 

(# 28622000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ



3.12

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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WYleWkA WAnnoWA, Dn20

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 25 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 39410000 1.099,00
wykończenie 
specjalne**

39410XXX 1.648,00

   

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
 nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony

chrom 39480000 1.579,00
wykończenie 
specjalne**

39480XXX 2.369,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu  
 na brzegu wanny

 15486180 2.299,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor elastyczna rura łącząca 800 mm 

Dn20
 58308000 484,00

 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do secuflex chrom 28382000 1.556,00
wykończenie 
specjalne**

28382XXX 2.334,00

 ⁄ Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej 
baterii termostatycznej do montażu  
 na brzegu wanny

 13089000 226,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony

chrom 39482000 1.579,00
wykończenie 
specjalne**

39482XXX 2.369,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu 
na brzegu wanny

 15486180 2.299,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor elastyczna rura łącząca 800 mm 

Dn20
 58308000 484,00

 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do secuflex chrom 28382000 1.556,00
wykończenie 
specjalne**

28382XXX 2.334,00

 ⁄ Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej 
baterii termostatycznej do montażu 
na brzegu wanny

 13089000 226,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zawór odcinająco/
przełączający, wkład termostatyczny

 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 
wannową

 ⁄ przyłącze: G ½

 15486180 2.299,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Zestaw na brzeg wanny secuflex z główką 

prysznicową, Dn15    

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany.

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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ZesTAW nA BrZeG WAnnY seCUFleX 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ pasuje do montażu na brzegu wanny lub 

cokole z płytek (brak płytki montażowej)
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

  

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany.

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ



3.14

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY Z UCHWYTAMi 
krZYŻoWYMi, Dn15

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa

chrom 39436000 4.132,00
wykończenie 
specjalne**

39436XXX 6.198,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

3-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15484180 833,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do 
BATerii 3-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ konieczny otwór serwisowy
 ⁄ przyłącze: G ½
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°

 15484180 833,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYTY 
krZYŻoWe

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 39445000 5.900,00
wykończenie 
specjalne**

39445XXX 8.850,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii  
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYTY 
JeDnorAMienne

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 39446000 5.900,00
wykończenie 
specjalne**

39446XXX 8.850,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY  
Do BATerii 4-oTWoroWeJ  
Do MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
PŁYTA MonTAŻoWA

 ⁄ niezbędny przy baterii na brzeg wanny 
z płytką

 ⁄ materiał: metal

 39449000 158,00
  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ



3.16

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU nA 
Cokole Z PŁYTek, UCHWYTY krZYŻoWe

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 39453000 7.206,00
wykończenie 
specjalne**

39453XXX 10.809,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA Cokole Z PŁYTek, UCHWYTY 
JeDnorAMienne

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 39454000 7.206,00
wykończenie 
specjalne**

39454XXX 10.809,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

m
ax

. 3
0

51
0 

- 7
00

560
110

14
5

700

110 110

Ø 35

Ø 52 Ø 52

Ø 35

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 24 l/min
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15

chrom 39600000 3.502,00
wykończenie 
specjalne**

39600XXX 5.253,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 32 l/min
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ obsługuje obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 39655000 1.717,00
wykończenie 
specjalne**

39655XXX 2.575,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14965000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14965XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

ZesTAW PorTer 12 X 12

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, główka 
prysznicowa Axor starck 2jet, Wąż 
prysznicowy z efektem powierzchni 
metalicznej 1,25 m

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranzowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

chrom 12626000 1.733,00
wykończenie 
specjalne**

12626XXX 2.599,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

6 0

21

1
2

0
/

1
2

0

5 3

78
24Ø

1
3

9

G
 1

/
2

1, 2 5  m

  

  
UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową
 ⁄ metal

chrom 39525000 415,00
wykończenie 
specjalne**

39525XXX 623,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00

wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00
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komplety prysznicowe showerpipe  
koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe 
CiTTerio, Dn15

 ⁄ głowica prysznicowa AXor Citterio
 ⁄ wielkość: 180 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 420 mm
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącza Dn15
 ⁄ przyłącze G ½
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 16 mm
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury

chrom 39620000 6.939,00
wykończenie 
specjalne**

39620XXX 10.409,00

  

W zestawie:
 ⁄ Głowica prysznicowa Axor Citterio 180 1jet 

(# 28489000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio

  
koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe 
CiTTerio, Dn15

 ⁄ głowica prysznicowa AXor Citterio
 ⁄ wielkość: 180 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 444 mm
 ⁄ termostat AXor Citterio
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ Przyłącza Dn15
 ⁄ przyłącze G ½
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 12 mm
 ⁄ uchwyt ścienny

chrom 39670000 7.207,00
wykończenie 
specjalne**

39670XXX 10.810,00

  

W zestawie:
 ⁄ Głowica prysznicowa Axor Citterio 180 1jet 

(# 28489000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

Termostaty / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA Do 
PrYsZniCA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozety
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 39365000 1.974,00
wykończenie 
specjalne**

39365XXX 2.961,00

  

 

  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 39716000 3.172,00
wykończenie 
specjalne**

39716XXX 4.758,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14964000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14964XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

Ø 128

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
Z UCHWYTeM JeDnorAMiennYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 39711000 3.172,00
wykończenie 
specjalne**

39711XXX 4.758,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14964000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14964XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCYM, Z UCHWYTeM 
krZYŻoWYM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 39705000 3.296,00
wykończenie 
specjalne**

39705XXX 4.943,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14970000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14970XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCYM, Z UCHWYTeM 
JeDnorAMiennYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 39700000 3.296,00
wykończenie 
specjalne**

39700XXX 4.943,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14970000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14970XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 39725000 3.776,00
wykończenie 
specjalne**

39725XXX 5.664,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa, 0-1-2 chrom 14969000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14969XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
Z UCHWYTeM JeDnorAMiennYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zawór odcinająco-przełączający, wkład 

termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 39720000 3.776,00
wykończenie 
specjalne**

39720XXX 5.664,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14969000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14969XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28

59
31/41/51

m
ax

.

m
in

.

m
ax

.

m
in

.

80

  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY Z UCHWYTeM 
krZYŻoWYM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15/20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 39965000 546,00
wykończenie 
specjalne**

39965XXX 819,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/min

 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY Z UCHWYTeM 
JeDnorAMiennYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 39960000 546,00
wykończenie 
specjalne**

39960XXX 819,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40l/min

 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY, Dn15, 
GrZYBkoWY, PrZePŁYW 80l/Min

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40l/min
 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

  
Trio/QUATTro Z UCHWYTeM 
krZYŻoWYM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn20

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 39925000 857,00
wykończenie 
specjalne**

39925XXX 1.286,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio

  
Trio/QUATTro Z UCHWYTeM 
JeDnorAMiennYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn20

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 39920000 857,00
wykończenie 
specjalne**

39920XXX 1.286,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: mieszacz ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: mieszacz ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

  
FiXFiT sToP, ZAWÓr oDCinAJĄCY, 
MonTAŻ ŚCiennY, Z UCHWYTeM 
krZYŻoWYM

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ przyłącze węża Dn15/Dn20
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 39883000 963,00
wykończenie 
specjalne**

39883XXX 1.445,00

  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio

Baterie termostatyczne Axor showerselect  

Prysznic  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.

  
FiXFiT sToP, ZAWÓr oDCinAJĄCY, 
MonTAŻ ŚCiennY, Z UCHWYTeM 
JeDnorAMiennYM

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ przyłącze węża Dn15/Dn20
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 39882000 963,00
wykończenie 
specjalne**

39882XXX 1.445,00

  

 

AXor Citterio - produkty dostępne do końca obowiązywania cennika  

koMPleT PrYsZniCoWY CiTTerio M 3JeT 
Z TerMosTATeM, Dn15
 ⁄ głowica prysznicowa Axor Citterio 3jet
 ⁄ wielkość: 120 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: normalny, masujący, soft
 ⁄ przełącznik w głowicy prysznicowej
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ przepływ strumień masujący (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ przepływ strumień soft (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ popielata tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 197 mm
 ⁄ termostat Axor Citterio M
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 12 mm
 ⁄ uchwyt ścienny

W zestawie:
 ⁄ Głowica prysznicowa Axor Citterio 3jet 

(# 39740000)
 ⁄ isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią 

metaliczną 1,60 m, Dn15 (# 28276XXX)
 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)
 ⁄ Główka prysznicowa raindance s 120 Air 

3jet, Dn15 (# 28514000)

chrom 34640000 5.953,00
wykończenie 
specjalne**

34640XXX 8.930,00
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4.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e
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Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 125
 ⁄ długość 143 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36100000 1.766,00
wykończenie 
specjalne**

36100XXX 2.649,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa,  

bez kompletu odpływowego, Dn15
chrom 36101000 1.766,00
wykończenie 
specjalne**

36101XXX 2.649,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 150 Z UCHWYTeM 
DźWiGnioWYM, Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM, Dn15

 ⁄ ComfortZone 125
 ⁄ długość 143 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36110000 1.590,00
wykończenie 
specjalne**

36110XXX 2.384,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150 

z uchwytem dźwigniowym, bez kompletu 
odpływowego, Dn15

chrom 36111000 1.590,00
wykończenie 
specjalne**

36111XXX 2.384,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁeJ UMYWAlki, 
BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo, Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36102000 1.698,00
wykończenie 
specjalne**

36102XXX 2.547,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek 
115, Z UCHWYTeM DźWiGnioWYM,  
BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo, Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36112000 1.590,00
wykończenie 
specjalne**

36112XXX 2.384,00
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, Dn15

 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ długość 143 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36103000 2.225,00
wykończenie 
specjalne**

36103XXX 3.338,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, Dn15

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ długość 163 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36104000 2.561,00
wykończenie 
specjalne**

36104XXX 3.842,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH Z UCHWYTeM 
DźWiGnioWYM, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, Dn15

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ długość 163 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36113000 2.305,00
wykończenie 
specjalne**

36113XXX 3.457,00
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BATeriA UMYWAlkoWA BeZ MiesZACZA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ element odpływowy G 1¼

chrom 36105000 1.342,00
wykończenie 
specjalne**

36105XXX 2.013,00
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z roZeTAMi, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 220 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ w zestawie: rozety, wylewka, uchwyt, tuleja
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36106000 2.261,00
wykończenie 
specjalne**

36106XXX 3.391,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 

jednouchwytowej baterii umywalkowej 
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z PŁYTkĄ, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 220 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ w zestawie: wylewka, uchwyt, tuleja, płyta 

montażowa
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36114000 2.668,00
wykończenie 
specjalne**

36114XXX 4.002,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej 
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do JeDnoUCHWYToWeJ BATerii 
UMYWAlkoWeJ Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo

 ⁄ w zestawie: z elementem do przepłukiwania
 ⁄ mieszacz z prawej lub z lewej

 13623180 973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z PŁYTkĄ, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ montaż na równej i gładkiej powierzchni
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36116000 3.105,00
wykończenie 
specjalne**

36116XXX 4.657,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z roZeTAMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36108000 2.587,00
wykończenie 
specjalne**

36108XXX 3.881,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

24

37

M10x1

Ø 12

25

M10x1

M8x0,75

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z roZeTAMi, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 220 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36107000 2.067,00
wykończenie 
specjalne**

36107XXX 3.100,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



4.6

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e

3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z PŁYTkĄ, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 220 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36115000 2.604,00
wykończenie 
specjalne**

36115XXX 3.906,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Z UCHWYTeM DźWiGnioWYM, 
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM, Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36121000 1.590,00
wykończenie 
specjalne**

36121XXX 2.384,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36120000 1.766,00
wykończenie 
specjalne**

36120XXX 2.649,00
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ZesTAW BiDeTTe

 ⁄ strumień Bidette: prysznicowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ zawór odpływowy Push-open G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 36130000 2.038,00
wykończenie 
specjalne**

36130XXX 3.057,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Bidette Dn15 

z wężem ciśnienowym 1,60 m i uchwytem 
prysznicowym Porter (# 32128000)

(# 32128000)  

 

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
bez kompletu odpływowego, Dn15 
(# 36101000)
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Wanna  
WYleWkA WAnnoWA

 ⁄ długość 180 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ strumień laminarny

chrom 36425000 995,00
wykończenie 
specjalne**

36425XXX 1.493,00

  
 

  
WAnnoWA BATeriA TerMosTATYCZnA, 
MonTAŻ W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ długość 225 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczeście może być uruchomiony tylko 

jeden odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: laminarny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ latwa zmiana odbiorników poprzez 

wygodny uchwyt

chrom 36416000 7.960,00
wykończenie 
specjalne**

36416XXX 11.940,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 
(# 28622000)

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

Ø 94

min.

max.

Ø 101

35
13

3

80

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

Ø42
15°

124/124

G ½
Ø148
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6 
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e

88-116
58-86

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 36455000 1.409,00
wykończenie 
specjalne**

36455XXX 2.113,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa 

z systemem zabezpieczającym wg 
en1717, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny

chrom 36457000 1.959,00
wykończenie 
specjalne**

36457XXX 2.939,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  rozeta przedłużająca 2-otworowa   chrom 14972000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14972XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28

59
31/41/51
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 2-oTWoroWeJ 
Do MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczeście może być uruchomiony tylko 

jeden odbiornik
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony

chrom 36412000 987,00
wykończenie 
specjalne**

36412XXX 1.481,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu na 
brzegu wanny

 15486180 2.299,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor elastyczna rura łącząca 800 mm 

Dn20
 58308000 484,00

 ⁄ Axor Zestaw podastawowy do secuflex chrom 28382000 1.556,00
wykończenie 
specjalne**

28382XXX 2.334,00

 ⁄ Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej 
baterii termostatycznej do montażu na 
brzegu wanny

 13089000 226,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zawór odcinająco/
przełączający, wkład termostatyczny

 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 
wannową

 ⁄ przyłącze: G ½

 15486180 2.299,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw na brzeg wanny secuflex z główką 

prysznicową, Dn15    

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany.

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

noWoŚĆ
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ZesTAW nA BrZeG WAnnY seCUFleX 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ pasuje do montażu na brzegu wanny lub 

cokole z płytek (brak płytki montażowej)
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

  

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany.

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

Ø 54

110 110 110

190 15
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Ø 54

60 60 46Ø
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 4-oTWoroWeJ 
Do MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY, 
Dn15

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczeście może być uruchomiony tylko 

jeden odbiornik
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: laminarny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wkład termostatyczny, 

zawór odcinający, wylewka wannowa 
z przełącznikiem

 ⁄ łatwa zmiana odbiorników poprzez 
wygodny uchwyt

chrom 36411000 4.701,00
wykończenie 
specjalne**

36411XXX 7.052,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu  
na brzegu wanny

 15482180 4.844,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 4-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, wkład termostatyczny

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 
1,00 m

 15482180 4.844,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 4-oTWoroWeJ 
Do MonTAŻU nA Cokole Z PŁYTek, 
Dn15

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczeście może być uruchomiony tylko 

jeden odbiornik
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: laminarny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wkład termostatyczny, 

zawór odcinający, wylewka wannowa 
z przełącznikiem

 ⁄ latwa zmiana odbiorników poprzez 
wygodny uchwyt

chrom 36410000 5 924,00
wykończenie 
specjalne**

36410XXX 8.886,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 4-otworowej 

baterii z termostatem do montażu na cokole 
z płytek

 15483180 7.251,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do 
4-oTWoroWeJ BATerii Z TerMosTATeM 
Do MonTAŻU nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, wkład termostatyczny, 
płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 
1,00 m 

 15483180 7.251,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e

14

1
7

0
/

1
7

0
5 8 - 8 6

Ø
4

9
8 8 - 116

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 36655000 1.165,00
wykończenie 
specjalne**

36655XXX 1.747,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14971000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14971XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Termostaty / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozety
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 36160000 1.671,00
wykończenie 
specjalne**

36160XXX 2.507,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e

BATeriA TerMosTATYCZnA WAnnoWA, 
MonTAŻ nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 185 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczeście może być uruchomiony tylko 

jeden odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 36140000 2.054,00
wykończenie 
specjalne**

36140XXX 3.081,00

  

 

  

  
MoDUŁ Z TerMosTATeM  
Do 2 oDBiornikÓW, Z PŁYTkĄ, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ kombinacja termostatu 
wysokoprzepływowego z zaworem 
odcinającym i przełączajacym Duo  
do kontroli 2 odbiorników

 ⁄ jednocześnie może obsługiwać  
2 odbiorniki

 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ materiał: metal

chrom 36703000 3.057,00
wykończenie 
specjalne**

36703XXX 4.586,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do modułu 

z termostatem do 2 odbiorników
 36701180 2.673,00

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU 
Z TerMosTATeM Do 2 oDBiornikÓW

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody  

a także ułatwienie montażu

 36701180 2.673,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł z termostatem do 2 odbiorników, 

z płytką, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny

chrom 36703000 3.057,00
wykończenie 
specjalne**

36703XXX 4.586,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e

  
MoDUŁ Z TerMosTATeM  
Do 3 oDBiornikÓW, Z roZeTAMi, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ kombinacja termostatu 
wysokoprzepływowego z zaworem 
odcinającym i przełączajacym Quattro  
do kontroli 3 odbiorników

 ⁄ jednocześnie może obsługiwać 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ materiał: metal

chrom 36704000 3.170,00
wykończenie 
specjalne**

36704XXX 4.755,00

  

W zestawie:
 ⁄ Trio/Quattro element zewnętrzny 12x12 

(# 36772000)
 ⁄  Zawór odcinający 12x12, montaż 

podtynkowy, element zewnętrzny 
(# 36771000) 

 

 ⁄  Bateria termostatyczna 12x12, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny, Dn20 
(# 36702000)  

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do modułu 

z termostatem do 3 odbiorników
 36708180 2.673,00

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU 
Z TerMosTATeM Do 3 oDBiornikÓW

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 36708180 2.673,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł z termostatem do 3 odbiorników, 

z rozetami, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny

chrom 36704000 3.170,00
wykończenie 
specjalne**

36704XXX 4.755,00
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BATeriA TerMosTATYCZnA 12X12, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn20

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal

chrom 36702000 1.891,00
wykończenie 
specjalne**

36702XXX 2.836,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 

termostatycznej 12x12, Dn20
 10754180 1.526,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do modułu 

z termostatem
chrom 10790000 440,00
wykończenie 
specjalne**

10790XXX 659,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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AXor Citterio e
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 12X12, Dn20

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10754180 1.526,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Bateria termostatyczna High Flow, montaż 

podtynkowy, element zewnętrzny, 12x12
chrom 12712000 2.708,00
wykończenie 
specjalne**

12712XXX 4.061,00

 ⁄ Termostat 12x12, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny, Dn20

chrom 10755000 3.029,00
wykończenie 
specjalne**

10755XXX 4.543,00

 ⁄ Bateria termostatyczna 12x12, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny, Dn20

chrom 36702000 1.891,00
wykończenie 
specjalne**

36702XXX 2.836,00
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ZAWÓr oDCinAJĄCY 12X12, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ w instalacji oddzielnej możliwe 

zastosowanie zestawu podtynkowego 
# 15973180, # 15974180 lub 
# 15970180

 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 
z # 36703000 lub # 36704000 musi być 
użyty zestaw podstawowy # 10971180

 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 
musi zostać użyty element zewnętrzny 
termostatyczny dla 3 odbiorników z 3 
rozetami 12x12 # 36704000 oraz zestaw 
podstawowy # 36708180

chrom 36771000 605,00
wykończenie 
specjalne**

36771XXX 907,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do zaworu 

odcinającego, Dn15
 10971180 634,00

 ⁄ Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, 
przepływ 80l/min

 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do ZAWorU 
oDCinAJĄCeGo, Dn15

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 55 l/ min
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ podłączenie z prawej lub lewej strony
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10971180 634,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Trio/QUATTro eleMenT ZeWnĘTrZnY 
12X12

 ⁄ 3 odbiorniki: w instalacji łączonej (odległość 
10 mm) z # 36702000 i # 36771000 
proszę użyć elementu zewnętrznego 
z termostatem dla 3 odbiorników z 3 
rozetami 12x12 # 36704000 i zestawu 
podstawowego # 36708180

 ⁄ 3 odbiorniki: w instalacji rozproszonej 
(odległość większa niż 10 mm) musi być 
użyty zestaw podstawowy # 15930180

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ Jednocześnie może obsługiwać obsługuje 

2 odbiorniki

chrom 36772000 675,00
wykończenie 
specjalne**

36772XXX 1.013,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do zaworu 

odcinająco-przełączającego Trio 12x12
 36770180 1.128,00

 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 
Dn20

 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do ZAWorU 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCeGo Trio 
12X12

 ⁄ 1 wejście / 2 wyjścia
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ przyłącze G ¾
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 36770180 1.128,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Trio/Quattro element zewnętrzny 12x12 chrom 36772000 675,00

wykończenie 
specjalne**

36772XXX 1.013,00

 ⁄ Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny, Dn15

chrom 10932000 1.186,00
wykończenie 
specjalne**

10932XXX 1.779,00

 ⁄ Trio/Quattro, element zewnętrzny, Dn15 chrom 12731000 921,00
wykończenie 
specjalne**

12731XXX 1.381,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27
  

AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP.  

stosować w połączeniu z urządzeniami, 
które posiadają funkcję odcięcia wypływu 
wody

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

Prysznice  
MoDUŁ PrYsZniCoWY 12X12, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15
 ⁄ dysza boczna
 ⁄ pięć ustawień kąta
 ⁄ obszar zastosowania: jako głowica 

górna/ dysza boczna
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

5,3 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ przyłącze: G ½
 ⁄ w instalacji łączonej (odstęp 1 cm) 

z # 10755000, # 10751000, 
# 10651000, # 10972000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 lub 
# 40874000 konieczny zestaw 
podtynkowy # 28486180

 ⁄ w instalacji oddzielnej montaż za pomocą 
gwintu G ½

 ⁄  do montażu kilku jako głowicy 
prysznicowej konieczny wzornik montażowy 
# 28470180

chrom 36822000 1.343,00
wykończenie 
specjalne**

36822XXX 2.015,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

 ⁄ Wzornik montażowy, Dn15  28470180 1.189,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU 
PrYsZniCoWeGo, Dn15

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 
a także ułatwienie montażu, przyłącza 
z lewei i prawej

 ⁄ montaż tłumiący szumy

 28486180 579,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł prysznicowy, element zewnętrzny, 

Dn15
chrom 28491000 1.780,00
wykończenie 
specjalne**

28491XXX 2.669,00

 ⁄ Moduł prysznicowy 12x12, element 
zewnętrzny, Dn15

chrom 36822000 1.343,00
wykończenie 
specjalne**

36822XXX 2.015,00

  
WZornik MonTAŻoWY, Dn15

 ⁄ ułatwia montaż kilku modułów 
prysznicowych jako głowicę prysznicową

 ⁄ w zestawie: śruba mocująca
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 28470180 1.189,00
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ZesTAW PrYsZniCoWY AXor CiTTerio e 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ rAinDAnCe 
seleCT s 120 3JeT

 ⁄ strumień: rain, rainAir, WhirlAir
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ wielkość: 125 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ szerokość 30 mm
 ⁄ rozstaw otworów 915 mm
 ⁄ elementy dystansujące
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 36735000 1.945,00
wykończenie 
specjalne**

36735XXX 2.918,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄  suwak AXor Citterio e 
(# 92726000)  

 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00

wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ
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Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio e

osŁonA DrĄŻkA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ wymagane jedynie w przypadku 

nierównych ścian/powierzchni

chrom 42871000 243,00
wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

  
4 2

3
0

  

  
UCHWYT PorTer 12X12

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ metalowy katownik przylaczeniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranzowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 36724000 647,00
wykończenie 
specjalne**

36724XXX 970,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00
wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00
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PŁYTkA ŚCiennA 12X12

 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ materiał: metal

chrom 36725000 373,00
wykończenie 
specjalne**

36725XXX 560,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe Classic 389 mm chrom

wykończenie 
specjalne**

27348000
27348XXX

474,00
1.069,00
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DrĄŻek PrYsZniCoWY 0.90 M

 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ suwak rusza się na boki, w górę, w dół  

i wokół osi
 ⁄ szerokość 30 mm
 ⁄ metalowy suwak chromowany
 ⁄ suwak z bezstopniową regulacją
 ⁄ regulacja kąta
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 36736000 1.626,00
wykończenie 
specjalne**

36736XXX 2.439,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 

(# 28626000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00

wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio e

Axor Baterie termostatyczne showerselect  

Akcesoria  

AXor Prysznice  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Prysznice

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału 
Axor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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Umywalka 5.2 

Bidet 5.6 

Wanna 5.6 

Armatura na brzeg wanny i na cokół z płytek 5.8 

Prysznic 5.10 

Termostaty / zawory / przełączniki 5.11
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio M

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ długość 128 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34010000 1.577,00
wykończenie 
specjalne**

34010XXX 2.365,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

Dn15, bez kompletu odpływowego
chrom 34017000 1.577,00
wykończenie 
specjalne**

34017XXX 2.365,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁeJ UMYWAlki, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 104 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34016000 1.482,00
wykończenie 
specjalne**

34016XXX 2.223,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ długość 170 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34127000 2.523,00
wykończenie 
specjalne**

34127XXX 3.784,00

  

 



5.3

Ax
o

r 
C

itte
rio

 M

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Citterio M

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z PŁYTkĄ i WYleWkĄ 
167 MM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 167 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34112000 2.649,00
wykończenie 
specjalne**

34112XXX 3.974,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

podtynkowa z płytką i wylewką długości 
227 mm, montaż ścienny

chrom 34115000 2.838,00
wykończenie 
specjalne**

34115XXX 4.257,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z rozetami, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny, Dn15

chrom 34113000 2.271,00
wykończenie 
specjalne**

34113XXX 3.407,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z rozetami i wylewką długości 
227 mm, montaż ścienny

chrom 34116000 2.460,00
wykończenie 
specjalne**

34116XXX 3.690,00

osprzęt wymagany:
 ⁄  Axor Zestaw podstawowy do 

jednouchwytowej baterii umywalkowej 
do montażu podtynkowego   

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Axor Zestaw przełużający 25 mm     13586000 458,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z roZeTAMi i WYleWkĄ 
DŁUGoŚCi 167 MM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 167 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34113000 2.271,00
wykończenie 
specjalne**

34113XXX 3.407,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

podtynkowa z rozetami i wylewką długości 
227 mm, montaż ścienny

chrom 34116000 2.460,00
wykończenie 
specjalne**

34116XXX 3.690,00

osprzęt wymagany:
 ⁄  Axor Zestaw podstawowy do 

jednouchwytowej baterii umywalkowej 
do montażu podtynkowego    

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do JeDnoUCHWYToWeJ BATerii 
UMYWAlkoWeJ Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo

 ⁄ w zestawie: z elementem do przepłukiwania
 ⁄ mieszacz z prawej lub z lewej

 13623180 973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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5.4

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Citterio M

7
5

5
2

0

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi  
i roZeTAMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34135000 2.432,00
wykończenie 
specjalne**

34135XXX 3.647,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

7
5

5
2

0

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi  
i roZeTAMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34133000 2.523,00
wykończenie 
specjalne**

34133XXX 3.784,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

24

37

M10x1

Ø 12

25

M10x1

M8x0,75

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
  

 

  
2-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34132000 2.279,00
wykończenie 
specjalne**

34132XXX 3.419,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do umywalkowej 

baterii 3-otworowej
 38960000 213,00
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AXor Citterio M

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do 
UMYWAlkoWeJ BATerii 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38960000 213,00
  

 

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, roZeTAMi 
i WYleWkĄ DŁUGoŚCi 166 MM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ długość 166 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34215000 1.823,00
wykończenie 
specjalne**

34215XXX 2.735,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Trzyotworowa bateria umywalkowa 

podtynkowa z uchwytami krzyżowymi, 
rozetami i wylewką długości 226 mm, 
Dn15

chrom 34217000 2.065,00
wykończenie 
specjalne**

34217XXX 3.097,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
UMYWAlkoWA Z UCHWYTAMi 
JeDnorAMiennYMi, roZeTAMi  
i WYleWkĄ DŁUGoŚCi 166 MM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 166 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34313000 1.892,00
wykończenie 
specjalne**

34313XXX 2.838,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ 3-otworowa bateria umywalkowa 

z uchwytami jednoramiennymi, rozetami  
i wylewką długości 226 mm, Dn15

chrom 34315000 2.145,00
wykończenie 
specjalne**

34315XXX 3.218,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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AXor Citterio M
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA BeZ MiesZACZA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ długość 103 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór ceramiczny 180°
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ bez kompletu odpływowego

chrom 34130000 1.114,00
wykończenie 
specjalne**

34130XXX 1.670,00

  

 

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34210000 1.577,00
wykończenie 
specjalne**

34210XXX 2.365,00

  

 

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA nATYnkoWA, Dn15

 ⁄ długość 200 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 18 l/min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 34420000 2.681,00
wykończenie 
specjalne**

34420XXX 4.021,00
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AXor Citterio M

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 28 l/min, 

prysznic 19 l/min
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 34425000 1.451,00
wykończenie 
specjalne**

34425XXX 2.176,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 

podtynkowy ze zintegrowanym systemem 
zabezpieczającym zgodnie z en1717, element 
zewnętrzny do połączenia z wylewką exafil

chrom 34427000 2.018,00
wykończenie 
specjalne**

34427XXX 3.027,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14972000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14972XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄  Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
WYleWkA WAnnoWA, Dn20

 ⁄ długość 182 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 34410000 946,00
wykończenie 
specjalne**

34410XXX 1.419,00

   

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio M

eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU nA 
BrZeGU WAnnY, UCHWYTY krZYŻoWe

 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 34446000 4.736,00
wykończenie 
specjalne**

34446XXX 7.104,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄  Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYTY 
JeDnorAMienne

 ⁄ długość 135 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 34444000 4.920,00
wykończenie 
specjalne**

34444XXX 7.380,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄  Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio M

  
PŁYTA MonTAŻoWA

 ⁄ niezbędny przy baterii na brzeg wanny  
z płytką

 ⁄ materiał: metal

 39449000 158,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU nA 
Cokole Z PŁYTek, UCHWYTY krZYŻoWe

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 34456000 5.768,00
wykończenie 
specjalne**

34456XXX 8.652,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄  Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA Cokole Z PŁYTek, UCHWYTY 
JeDnorAMienne

 ⁄ długość 190 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

wannowa z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 34454000 5.992,00
wykończenie 
specjalne**

34454XXX 8.988,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄  Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio M
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 19 l/min
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 34620000 2.240,00
wykończenie 
specjalne**

34620XXX 3.360,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 32 l/min
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 34625000 1.200,00
wykończenie 
specjalne**

34625XXX 1.800,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14971000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14971XXX 398,00

 ⁄  Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄  Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄  Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio M

  
UCHWYT PorTer
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 11626000 812,00
wykończenie 
specjalne**

11626XXX 1.218,00

  
osprzęt dodatkowy:

 ⁄  Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00
wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄  Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄  Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00

  
UCHWYT PorTer 12X12

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ metalowy katownik przylaczeniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranzowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 36724000 647,00
wykończenie 
specjalne**

36724XXX 970,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00
wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00

  
UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową
 ⁄ metal

chrom 39525000 415,00
wykończenie 
specjalne**

39525XXX 623,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00

wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00

7979

12

Termostaty / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA WAnnoWA, 
MonTAŻ nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 185 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 34435000 2.145,00
wykończenie 
specjalne**

34435XXX 3.218,00
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noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio M

7979

12

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozety
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 34635000 1.830,00
wykończenie 
specjalne**

34635XXX 2.745,00

  

 

  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 34716000 2.460,00
wykończenie 
specjalne**

34716XXX 3.690,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatowa podtynkowa, element 

zewnętrzny
chrom 34715000 2.207,00
wykończenie 
specjalne**

34715XXX 3.311,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14971000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14971XXX 398,00

 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm  13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 34705000 2.776,00
wykończenie 
specjalne**

34705XXX 4.163,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14974000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14974XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 34725000 3.091,00
wykończenie 
specjalne**

34725XXX 4.636,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14973000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14973XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY Z UCHWYTeM 
krZYŻoWYM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15/20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 34980000 453,00
wykończenie 
specjalne**

34980XXX 680,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do zaworu 

odcinającego, Dn15
 10971180 634,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 
przepływ 80l/min

 16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio M

ZAWÓr oDCinAJĄCY Z UCHWYTeM 
JeDnorAMiennYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 34960000 473,00
wykończenie 
specjalne**

34960XXX 710,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY, 
GrZYBkoWY, Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

  
Trio/QUATTro, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn20

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 34920000 537,00
wykończenie 
specjalne**

34920XXX 805,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz
 ⁄ uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

Axor showerselect baterie termostatyczne  

Prysznice  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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6.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 130
 ⁄ długość 139 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11020000 2.654,00
wykończenie 
specjalne**

11020XXX 3.981,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

bez kompletu odpływowego
chrom 11021000 2.654,00
wykończenie 
specjalne**

11021XXX 3.981,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, Dn15

 ⁄ ComfortZone 280
 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11035000 3.285,00
wykończenie 
specjalne**

11035XXX 4.927,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek

 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ długość 114 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11025000 2.654,00
wykończenie 
specjalne**

11025XXX 3.981,00
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Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ długość 200 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11026000 3.185,00
wykończenie 
specjalne**

11026XXX 4.777,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej Axor Urquiola
 11980000 632,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY  10902180 1.537,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96660000 52,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 28 mm  10980000 1.005,00
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej Axor Urquiola
 11980000 632,00

 ⁄ Zestaw przedłużający do ściennej baterii 
umywalkowej Axor starck organic

 12918000 440,00

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ AXor UrQUiolA

 11980000 632,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 

montaż podtynkowy, element zewnętrzny, 
Dn15

chrom 11026000 3.185,00
wykończenie 
specjalne**

11026XXX 4.777,00

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 120
 ⁄ długość 139 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11024000 2.997,00
wykończenie 
specjalne**

11024XXX 4.496,00
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Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.



6.4

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z PŁYTkĄ, Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ długość 180 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ montaż na równej i gładkiej powierzchni
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: węże przyłączeniowe
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11040000 3.497,00
wykończenie 
specjalne**

11040XXX 5.246,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z roZeTAMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ długość 180 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: węże przyłączeniowe
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11041000 3.185,00
wykończenie 
specjalne**

11041XXX 4.777,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

24

37

M10x1

Ø 12

25

M10x1

M8x0,75

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
  

 

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
PoDTYnkoWA Z WYleWkĄ DŁUGoŚCi 
168 MM, Dn15

 ⁄ długość 168 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11042000 3.279,00
wykończenie 
specjalne**

11042XXX 4.919,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ 3-otworowa bateria umywalkowa 

podtynkowa z wylewką długości 228 mm
chrom 11043000 3.528,00
wykończenie 
specjalne**

11043XXX 5.293,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

1554

100100

Ø 41
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
koŁnierZ GUMoWY – UsZCZelniAJĄCY  96383000 129,00

   

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY 25 MM Do 
BATerii 3-oTWoroWeJ UMYWAlkoWeJ, 
PoDTYnkoWeJ Dn15

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

 96259000 215,00
  

 

Umywalki i misy umywalkowe  
MisA UMYWAlkoWA, 625 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały-alpejski 11300000 5.932,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor element odpływowy 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

  
MisA UMYWAlkoWA, 500 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały-alpejski 11301000 5.308,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor element odpływowy 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00
noWoŚĆ

noWoŚĆ



6.6

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola

  
MisA UMYWAlkoWA, 625 MM

 ⁄ wisząca
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały-alpejski 11302000 6.556,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor element odpływowy 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA

 ⁄ kształtownik strumienia
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11220000 2.654,00
wykończenie 
specjalne**

11220XXX 3.981,00

  

 

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 11420000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

11420XXX 7.025,00

  

 

W CelU DoBorU UMYWAlek i WAnien ZAPrAsZAMY  
Do roZDZiAŁU AXor UMYWAlki i WAnnY.

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Do MonTAŻU  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ długość 204 mm
 ⁄ 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ filtry w przyłączach

chrom 11422000 10.615,00
wykończenie 
specjalne**

11422XXX 15.922,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m 
(# 28622000)

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96441000 516,00
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

Ø 94

min.

max.

Ø 101

35
13

3

80

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ W 
PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96441000 516,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 11425000 2.061,00
wykończenie 
specjalne**

11425XXX 3.091,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca, 2-otworowa chrom 14972000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14972XXX 398,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.



6.8

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
WYleWkA WAnnoWA, Dn20

 ⁄ długość 171 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 21 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 11430000 1.748,00
wykończenie 
specjalne**

11430XXX 2.622,00

   

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ z płytką
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 25 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 11436000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

11436XXX 7.025,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Płyta montażowa  39449000 158,00
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

3-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15484180 833,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ Do MonTAŻU nA 
BrZeGU WAnnY

 ⁄ konieczny otwór serwisowy
 ⁄ przyłącze: G ½
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

 15484180 833,00
  

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

147
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ z płytką
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania 

węża: 1,00 m 
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 11443000 6.244,00
wykończenie 
specjalne**

11443XXX 9.366,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Płyta montażowa  39449000 158,00
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
 ⁄ 1,00 m 

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

147
196

14
6

14
6

20
2

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ z płytką
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania 

węża: 1,00 m 
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 11445000 7.492,00
wykończenie 
specjalne**

11445XXX 11.238,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania 
węża: 1,00 m 

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

Wanna Urquiola  
WAnnA, 1800 MM

 ⁄ wanna wolnostojąca
 ⁄ wysokość napełnienia: ok. 340 mm
 ⁄ objętość: ok. 180 l (1osoba 70 kg)
 ⁄ waga z wodą (1 osoba 70 kg): ok. 440 kg
 ⁄ waga bez wody: 187 kg
 ⁄ w zestawie wstępnie zmontowany komplet 

odpływowo-przelewowy, korkiem Push-
open

 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały-alpejski 11440000 34.343,00
  

 

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15

chrom 11620000 4.059,00
wykończenie 
specjalne**

11620XXX 6.088,00

  

 

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: jednostka instalacyjna, uchwyt, 

rozeta z metalu, tuleja

chrom 11625000 1.748,00
wykończenie 
specjalne**

11625XXX 2.622,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14971000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14971XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
UCHWYT PorTer

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 11626000 812,00
wykończenie 
specjalne**

11626XXX 1.218,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00

wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola

BATeriA TerMosTATYCZnA HiGHFloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 11731000 3.059,00
wykończenie 
specjalne**

11731XXX 4.588,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatyczna, podtynkowa, 

element zewnętrzny
chrom 11730000 2.685,00
wykończenie 
specjalne**

11730XXX 4.028,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14971000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14971XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

62 - 90
Termostaty/zawory/przełączniki  

67 - 95

  
BATeriA TerMosTATYCZnA,  
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 11732000 3.122,00
wykończenie 
specjalne**

11732XXX 4.684,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14974000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14974XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.



6.13

A
xo

r 
U

rq
ui

ol
a

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

67 - 95

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiornikii
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 11733000 3.497,00
wykończenie 
specjalne**

11733XXX 5.246,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14973000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14973XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28

59
31/41/51
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych i 

termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/Dn20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 11960000 812,00
wykończenie 
specjalne**

11960XXX 1.218,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l//min
 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00
noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

  
Trio/QUATTro, eleMenT ZeWnĘTrZnY 
Dn20

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 11925000 906,00
wykończenie 
specjalne**

11925XXX 1.358,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: mieszacz ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: mieszacz ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować 

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wpływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w specjalnym 
wykończeniu czarny chrom polerowany 
i szczotkowany.
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Urquiola

Axor showerselect baterie termostatyczne  

Prysznice  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału 
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału 
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału 
Axor Akcesoria.
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Umywalka 7.2

Umywalki i misy umywalkowe 7.4

Bidet 7.4

Wanna 7.5

Armatura na brzeg wanny i na cokół z płytek 7.6

Prysznic 7.9

Termostaty / zawory / przełączniki 7.9
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7.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Massaud

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ długość 100 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 18010000 3.669,00
wykończenie 
specjalne**

18010XXX 5.504,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, Dn15

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ długość 200 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 18020000 5.522,00
wykończenie 
specjalne**

18020XXX 8.283,00

  

 

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 100 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 18013000 4.485,00
wykończenie 
specjalne**

18013XXX 6.727,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

24
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ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Massaud

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA, DŁUGoŚĆ WYleWki 170 MM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 170 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 18112000 4.894,00
wykończenie 
specjalne**

18112XXX 7.341,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  18113180 1.025,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
ŚCiennA, DŁUGoŚĆ WYleWki 260 MM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 262 mm
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 4 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 18115000 4.894,00
wykończenie 
specjalne**

18115XXX 7.341,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  18113180 1.025,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 18113180 1.025,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

Proszę zwrócić uwagę na następujące produkty #18010000, #18020000, #18013000,
#18112000 i #18115000:
Baterie wyposażone są w strumień laminarny.
strumień laminarny nie zawiera powietrza, dlatego zalecamy stosowanie bardzo głębokich
umywalek, w celu uniknięcia rozchlapywania. W celu dokładniejszego doboru ceramiki
prosimy o skorzystanie z tabeli doboru armatury do umywalki.



7.4

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Massaud

UMYWAlkA Do MonTAŻU W BlACie, 
DlA BATerii 1-oTWoroWeJ

 ⁄ umywalka do zabudowy
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego
 ⁄ zgodnie z szablonem

biały alpejski 42310000 3.486,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 

Dn15
chrom 18010000 3.669,00
wykończenie 
specjalne**

18010XXX 5.504,00

 ⁄ Axor element odpływowy 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00
wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

Umywalki i misy umywalkowe  

  
MiskA UMYWAlkoWA DUŻA, 800 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego
 ⁄ zgodnie z szablonem

biały alpejski 42300000 4.448,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

do mis umywalkowych, Dn15
chrom 18020000 5.522,00
wykończenie 
specjalne**

18020XXX 8.283,00

 ⁄ Axor element odpływowy 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00
wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

  
MiskA UMYWAlkoWA MAŁA, 600 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego
 ⁄ zgodnie z szablonem

biały alpejski 42305000 3.707,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

do mis umywalkowych, Dn15
chrom 18020000 5.522,00
wykończenie 
specjalne**

18020XXX 8.283,00

 ⁄ Axor element odpływowy 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00
wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min.
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 18210000 3.669,00
wykończenie 
specjalne**

18210XXX 5.504,00

  

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



7.5

Ax
o

r 
M

as
sa

ud

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Massaud

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Do MonTAŻU  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ długość 248 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 18450000 14.270,00
wykończenie 
specjalne**

18450XXX 21.406,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

Ø 94

min.

max.

Ø 101

35
13

3

80

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ przepływ: wylewka 30l/min, prysznic  

24l/min
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 18455000 2.447,00
wykończenie 
specjalne**

18455XXX 3.670,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14967000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14967XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Massaud

  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych 

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

10
8 60

36
12

  
WYleWkA WAnnoWA, Dn20

 ⁄ długość 170 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 18 l/ min
 ⁄ strumień: wodospadowy

chrom 18472000 3.262,00
wykończenie 
specjalne**

18472XXX 4.892,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy, Dn20  18471180 403,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY, Dn20

 ⁄ pasuje do wylewek wannowych

 18471180 403,00
  

 

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 2-oTWoroWeJ  
Do MonTAŻU nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony

chrom 18480000 1.644,00
wykończenie 
specjalne**

18480XXX 2.466,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do 2-otworowej 

baterii termostatycznej do montażu  
na brzegu wanny

 15486180 2.299,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Massaud

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zawór odcinająco/
przełączający, wkład termostatyczny

 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 
wannową

 ⁄ przyłącze: Dn15

 15486180 2.299,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Zestaw na brzeg wanny secuflex z główką 

prysznicową, Dn15    
chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

noWoŚĆ

15
 - 

805
0

°

Ø 70 15
8 21

5

212
164

123

700

55
0

20
0

10
0

25
0

402

G ½

Ø 68

Ø 50

  
 ZesTAW nA BrZeG WAnnY seCUFleX  
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ pasuje do montażu na brzegu wanny lub 

cokole z płytek (brak płytki montażowej)
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m 
Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany.

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

110 110 110

2
1

5

164

21
5

15
8

90123

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ długość 206 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 18 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m 
 ⁄ w zestawie: rozeta Ø 70 mm, uchwyty, 

wylewka wannowa z przełącznikiem

chrom 18440000 8.155,00
wykończenie 
specjalne**

18440XXX 12.232,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Wąż metalowy do secuflex, do baterii 
4-otworowej montowanej na brzegu 
wanny/na cokole z płytek (# 94148000)

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany.
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Massaud

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m 

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA CokÓŁ Z PŁYTek

 ⁄ długość 206 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 18 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m 
 ⁄ w zestawie: rozeta Ø 70 mm, uchwyty, 

wylewka wannowa z przełącznikiem

chrom 18453000 9.785,00
wykończenie 
specjalne**

18453XXX 14.678,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Wąż metalowy do secuflex, do baterii 
4-otworowej montowanej na brzegu 
wanny/na cokole z płytek (# 94148000)

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

m
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m 

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

Wanna  
WAnnA, 1900 MM

 ⁄ wanna wolnostojąca
 ⁄ wysokość napełnienia: ok. 380 mm
 ⁄ objętość: ok. 397 l (1osoba 70kg)
 ⁄ waga z wodą (1 osoba 70 kg): ok. 470 kg
 ⁄ waga bez wody: 70 kg
 ⁄ w zestawie wstępnie zmontowany komplet 

odpływowo-przelewowy, korek Push-open
 ⁄ konstrukcja wielowarstwowa

biały 18950000 49.472,00
  

 

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Massaud

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna

chrom 18655000 2.261,00
wykończenie 
specjalne**

18655XXX 3.392,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa, chrom 14965000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14965XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

21 8/18/28
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

Baterie termostatyczne / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 18741000 4.114,00
wykończenie 
specjalne**

18741XXX 6.171,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 1-otworowa chrom 14964000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14964XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Massaud

  
BATeriA TerMosTATYCZnA  
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 18745000 4.153,00
wykończenie 
specjalne**

18745XXX 6.229,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14970000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14970XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zawór odcinająco-przełączający, wkład 

termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 18750000 4.894,00
wykończenie 
specjalne**

18750XXX 7.341,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 2-otworowa chrom 14969000 265,00

wykończenie 
specjalne**

14969XXX 398,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

21 8/18/28

59
31/41/51

m
ax

.

m
in

.

m
ax

.

m
in

.

80

  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Massaud

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/ Dn20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 18770000 780,00
wykończenie 
specjalne**

18770XXX 1.170,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn 15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn 15, ceramiczny, 
przepływ 40l/min

 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Zawór odcinający, Dn 15, ceramiczny, 

przepływ 40l/min
 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130l/min

 16970180 406,00

noWoŚĆ

  
Trio/QUATTro, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn 20

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja

chrom 18730000 1.149,00
wykończenie 
specjalne**

18730XXX 1.724,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65l/min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Massaud
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65l/min 

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

Baterie termostatyczne Axor showerselect  

Prysznic  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno
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Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 70 BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT looP

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 111 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38021000 1.316,00
nikiel szczotkowany 38021820 1.973,00
mosiądz polerowany 38021930 1.973,00
wykończenie 
specjalne**

38021XXX 1.973,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 80, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT Zero

 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 108 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45005000 1.316,00
nikiel szczotkowany 45005820 1.973,00
mosiądz polerowany 45005930 1.973,00
wykończenie 
specjalne**

45005XXX 1.973,00
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BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 80,  
BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 108 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody 
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45015000 1.579,00
nikiel szczotkowany 45015820 2.368,00
mosiądz polerowany 45015930 2.368,00
wykończenie 
specjalne**

45015XXX 2.368,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 100, Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM, UCHWYT looP

 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ długość 127 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38023000 1.363,00
nikiel szczotkowany 38023820 2.045,00
mosiądz polerowany 38023930 2.045,00
wykończenie 
specjalne**

38023XXX 2.045,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 

bez kompletu odpływowego, uchwyt loop
chrom 38026000 1.363,00
nikiel szczotkowany 38026820 2.045,00
mosiądz polerowany 38026930 2.045,00
wykończenie 
specjalne**

38026XXX 2.045,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 110, Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM, UCHWYT Zero

 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ długość 123 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45001000 1.363,00
nikiel szczotkowany 45001820 2.045,00
mosiądz polerowany 45001930 2.045,00
wykończenie 
specjalne**

45001XXX 2.045,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 

bez kompletu odpływowego, uchwyt Zero
chrom 45002000 1.363,00
nikiel szczotkowany 45002820 2.045,00
mosiądz polerowany 45002930 2.045,00
wykończenie 
specjalne**

45002XXX 2.045,00

noWoŚĆ
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018
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BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 110,  
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM
 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ długość 123 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45010000 1.626,00
nikiel szczotkowany 45010820 2.440,00
mosiądz polerowany 45010930 2.440,00
wykończenie 
specjalne**

45010XXX 2.440,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

select 110 bez kompletu odpływowego
chrom 45012000 1.626,00
nikiel szczotkowany 45012820 2.440,00
mosiądz polerowany 45012930 2.440,00
wykończenie 
specjalne**

45012XXX 2.440,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 190, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT looP

 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ długość 201 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38032000 1.794,00
nikiel szczotkowany 38032820 2.691,00
mosiądz polerowany 38032930 2.691,00
wykończenie 
specjalne**

38032XXX 2.691,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 200, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT Zero

 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45003000 1.794,00
nikiel szczotkowany 45003820 2.691,00
mosiądz polerowany 45003930 2.691,00
wykończenie 
specjalne**

45003XXX 2.691,00
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BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 200,  
BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo

 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45013000 2.057,00
nikiel szczotkowany 45013820 3.086,00
mosiądz polerowany 45013930 3.086,00
wykończenie 
specjalne**

45013XXX 3.086,00
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 250, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT looP

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ długość 201 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38034000 2.129,00
nikiel szczotkowany 38034820 3.193,00
mosiądz polerowany 38034930 3.193,00
wykończenie 
specjalne**

38034XXX 3.193,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 260, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT Zero

 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45004000 2.129,00
nikiel szczotkowany 45004820 3.193,00
mosiądz polerowany 45004930 3.193,00
wykończenie 
specjalne**

45004XXX 3.193,00
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BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 260,  
BeZ koMPleTU oDPŁYWoWeGo

 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ długość 198 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45014000 2.392,00
nikiel szczotkowany 45014820 3.588,00
mosiądz polerowany 45014930 3.588,00
wykończenie 
specjalne**

45014XXX 3.588,00

  

 

noWoŚĆ

101

Ø46

Ø37

Ø21

55
7

34
5

23
8

10°

13
8

Ø32

65
70

93
29

m
ax

. 4
0

174

184

G 3 / 8

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 240 Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM, UCHWYT looP

 ⁄ ComfortZone 240
 ⁄ długość 174 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 115°

chrom 38036000 1.914,00
nikiel szczotkowany 38036820 2.870,00
mosiądz polerowany 38036930 2.870,00
wykończenie 
specjalne**

38036XXX 2.870,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno

  
BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 220,  
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 110°

chrom 45016000 2.344,00
nikiel szczotkowany 45016820 3.516,00
mosiądz polerowany 45016930 3.516,00
wykończenie 
specjalne**

45016XXX 3.516,00

  
 

noWoŚĆ

  
BATeriA UMYWAlkoWA BeZ MiesZACZA, 
Z PerlAToreM, Dn15

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 100 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór ceramiczny 180°
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ bez kompletu odpływowego

chrom 38130000 965,00
nikiel szczotkowany 38130820 1.447,00
mosiądz polerowany 38130930 1.447,00
wykończenie 
specjalne**

38130XXX 1.447,00
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BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 80, 
BeZ MiesZACZA, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ długość 109 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ bez kompletu odpływowego

chrom 45130000 1.292,00
nikiel szczotkowany 45130820 1.937,00
mosiądz polerowany 45130930 1.937,00
wykończenie 
specjalne**

45130XXX 1.937,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
200, Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM, 
UCHWYTY looP

 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ długość 173 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy i element 

zewnętrzny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 110°

chrom 38054000 2.488,00
nikiel szczotkowany 38054820 3.731,00
mosiądz polerowany 38054930 3.731,00
wykończenie 
specjalne**

38054XXX 3.731,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



8.6

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
200, Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM, 
UCHWYTY Zero

 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ długość 183 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy i element 

zewnętrzny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 110°

chrom 45133000 2.488,00
nikiel szczotkowany 45133820 3.731,00
mosiądz polerowany 45133930 3.731,00
wykończenie 
specjalne**

45133XXX 3.731,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 165, UCHWYT looP, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38121000 1.606,00
nikiel szczotkowany 38121820 2.410,00
mosiądz polerowany 38121930 2.410,00
wykończenie 
specjalne**

38121XXX 2.410,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

z wylewką 225 mm, uchwyt loop, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 38122000 1.675,00
nikiel szczotkowany 38122820 2.512,00
mosiądz polerowany 38122930 2.512,00
wykończenie 
specjalne**

38122XXX 2.512,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej  
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno
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BATeriA UMYWAlkoWA seleCT 165, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45112000 2.057,00
nikiel szczotkowany 45112820 3.086,00
mosiądz polerowany 45112930 3.086,00
wykończenie 
specjalne**

45112XXX 3.086,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria umywalkowa select 220, montaż 

podtynkowy, element zewnętrzny
chrom 45113000 2.153,00
nikiel szczotkowany 45113820 3.229,00
mosiądz polerowany 45113930 3.229,00
wykończenie 
specjalne**

45113XXX 3.229,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej  
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z PŁYTkĄ i WYleWkĄ 
165 MM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38112000 2.444,00
nikiel szczotkowany 38112820 3.665,00
mosiądz polerowany 38112930 3.665,00
wykończenie 
specjalne**

38112XXX 3.665,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

z płytką i długą wylewką, 226 mm, montaż 
podtynkowy

chrom 38115000 2.514,00
nikiel szczotkowany 38115820 3.771,00
mosiądz polerowany 38115930 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

38115XXX 3.771,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z rozetami i wylewką 165 mm, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 38113000 1.606,00
nikiel szczotkowany 38113820 2.410,00
mosiądz polerowany 38113930 2.410,00
wykończenie 
specjalne**

38113XXX 2.410,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z rozetami i wylewką długości 226 mm, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 38116000 1.675,00
nikiel szczotkowany 38116820 2.512,00
mosiądz polerowany 38116930 2.512,00
wykończenie 
specjalne**

38116XXX 2.512,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej  
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z roZeTAMi i WYleWkĄ 
165 MM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38113000 1.606,00
nikiel szczotkowany 38113820 2.410,00
mosiądz polerowany 38113930 2.410,00
wykończenie 
specjalne**

38113XXX 2.410,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

z rozetami i wylewką długości 226 mm, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 38116000 1.675,00
nikiel szczotkowany 38116820 2.512,00
mosiądz polerowany 38116930 2.512,00
wykończenie 
specjalne**

38116XXX 2.512,00

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z płytką i długą wylewką, 226 mm, montaż 
podtynkowy

chrom 38115000 2.514,00
nikiel szczotkowany 38115820 3.771,00
mosiądz polerowany 38115930 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

38115XXX 3.771,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej  
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do JeDnoUCHWYToWeJ BATerii 
UMYWAlkoWeJ Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo

 ⁄ z elementem do przepłukiwania
 ⁄ mieszacz z prawej lub z lewej

 13623180 973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MonTAŻU 
W PoDŁoDZe, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT looP

 ⁄ długość 266 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38037000 6.219,00
nikiel szczotkowany 38037820 9.328,00
mosiądz polerowany 38037930 9.328,00
wykończenie 
specjalne**

38037XXX 9.328,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

noWoŚĆ
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AXor Uno
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MonTAŻU 
W PoDŁoDZe, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo, UCHWYT Zero

 ⁄ długość 260 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45037000 6.219,00
nikiel szczotkowany 45037820 9.328,00
mosiądz polerowany 45037930 9.328,00
wykończenie 
specjalne**

45037XXX 9.328,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

noWoŚĆ
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

  
koŁnierZ GUMoWY – UsZCZelniAJĄCY     96441000 516,00

   

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



8.10

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
160, MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
 ⁄ regulacja temperatury w iBox universal
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ perlator zabezpieczony przed kradzieżą
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ przy umywalkach nablatowych zachować 

odstęp 140 mm (środek wylewki/tylny 
brzeg umywalki)

 ⁄ w zestawie: rozeta, wylewka, rozeta 
maskująca iBox, transformator 6V / 6 Watt

chrom 45110000 3.780,00
wykończenie 
specjalne**

45110XXX 5.670,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa 220, 

montaż podtynkowy, element zewnętrzny
chrom 45111000 3.835,00
wykończenie 
specjalne**

45111XXX 5.752,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do elektronicznych 

baterii umywalkowych Axor, Dn15
 16180180 1.358,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

 13594000 368,00
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samoczynne baterie umywalkowe  

noWoŚĆ

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do 
elekTroniCZnYCH BATerii 
UMYWAlkoWYCH AXor, Dn15

 ⁄ w zestawie: zestaw podtynkowy, rura 
przepustowa 20mm do doprowadzenia 
przewodów, iBox Universal z zaworami 
odcinającymi

 ⁄ pasuje do wylewki z czujnikiem

 16180180 1.358,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

 13594000 368,00

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do 
elekTroniCZnYCH BATerii 
UMYWAlkoWYCH Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo AXor

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 ⁄ pasuje do wszystkich ściennych baterii 
elektronicznych

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

 13594000 368,00
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AXor Uno

m
a

x
. 

4
5

Ø 3 2

14 8

9
7

1
7

7

G  3 / 8

5
2

0

Ø 21

2 0°Ø 47

Ø
1

6
7

15

  
sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z MoŻliWoŚCiĄ reGUlACJi 
TeMPerATUrY

 ⁄ długość 147 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
 ⁄ regulacja temperatury w iBox universal
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ perlator zabezpieczony przed kradzieżą
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ możliwe ograniczenia działania przy 

umywalkach z podniesionym lub szerokim 
brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji  
ze względu na zbyt dużą odległość

 ⁄ w zestawie: wylewka, kabel przyłączeniowy 
(7m), mocowania, rozeta maskująca iBox, 
jednostka instalacyjna, transformator 6V / 
6 Watt

chrom 38010000 4.066,00
wykończenie 
specjalne**

38010XXX 6.099,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii 

samoczynnych AXor
 16182180 1.100,00

noWoŚĆ

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
sAMoCZYnnYCH AXor

 ⁄ w zestawie: Peszel Dn20

 16182180 1.100,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  

z możliwością regulacji temperatury
chrom 38010000 4.066,00
wykończenie 
specjalne**

38010XXX 6.099,00

noWoŚĆ
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Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM, UCHWYT 
looP

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38211000 1.674,00
nikiel szczotkowany 38211820 2.511,00
mosiądz polerowany 38211930 2.511,00
wykończenie 
specjalne**

38211XXX 2.511,00

  

 

noWoŚĆ
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM, UCHWYT 
Zero

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45200000 1.674,00
nikiel szczotkowany 45200820 2.511,00
mosiądz polerowany 45200930 2.511,00
wykończenie 
specjalne**

45200XXX 2.511,00

  

 

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ
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Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno
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BATeriA BiDeToWA seleCT,  
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM
 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór start/stop select
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 45210000 1.961,00
nikiel szczotkowany 45210820 2.942,00
mosiądz polerowany 45210930 2.942,00
wykończenie 
specjalne**

45210XXX 2.942,00
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Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Do MonTAŻU  
W PoDŁoDZe, UCHWYT looP

 ⁄ długość 259 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny i prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 38442000 7.654,00
nikiel szczotkowany 38442820 11.481,00
mosiądz polerowany 38442930 11.481,00
wykończenie 
specjalne**

38442XXX 11.481,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

noWoŚĆ
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA Do MonTAŻU  
W PoDŁoDZe, UCHWYT Zero

 ⁄ długość 264 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny i prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem

chrom 45416000 7.654,00
nikiel szczotkowany 45416820 11.481,00
mosiądz polerowany 45416930 11.481,00
wykończenie 
specjalne**

45416XXX 11.481,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element przedłużający do rury stojącej 

60 mm
 97686000 997,00

 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

noWoŚĆ
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00



8.13

A
xo

r 
U

no

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno

  
koŁnierZ GUMoWY – UsZCZelniAJĄCY     96441000 516,00
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
UCHWYT looP

 ⁄ długość 203 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozety z metalu

chrom 38421000 2.105,00
nikiel szczotkowany 38421820 3.157,00
mosiądz polerowany 38421930 3.157,00
wykończenie 
specjalne**

38421XXX 3.157,00

  

 

noWoŚĆ
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYT looP

 ⁄ długość 203 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu

chrom 38426000 1.387,00
nikiel szczotkowany 38426820 2.081,00
mosiądz polerowany 38426930 2.081,00
wykończenie 
specjalne**

38426XXX 2.081,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa  

z systemem zabezpieczającym wg 
en1717, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny, uchwt loop

chrom 38428000 1.866,00
nikiel szczotkowany 38428820 2.798,00
mosiądz polerowany 38428930 2.798,00
wykończenie 
specjalne**

38428XXX 2.798,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00

nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno
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JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYT Zero

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 45405000 1.387,00
nikiel szczotkowany 45405820 2.081,00
mosiądz polerowany 45405930 2.081,00
wykończenie 
specjalne**

45405XXX 2.081,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa  

z systemem zabezpieczającym wg 
en1717, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny, uchwyt Zero

chrom 45407000 1.866,00
nikiel szczotkowany 45407820 2.798,00
mosiądz polerowany 45407930 2.798,00
wykończenie 
specjalne**

45407XXX 2.798,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00

nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
 2-oTWoroWA BATeriA 
TerMosTATYCZnA Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY 

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 

wannową
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozety, osłony  

chrom 38480000 676,00
nikiel szczotkowany 38480820 1.014,00
mosiądz polerowany 38480930 1.014,00
wykończenie 
specjalne**

38480XXX 1.014,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ 2-otworowa bateria termostatyczna na 

brzeg wanny, zestaw podstawowy, Dn15
 15486180 2.299,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ elastyczna rura łącząca 800 mm Dn20  58308000 484,00
 ⁄ Zestaw na brzeg wanny secuflex chrom 28382000 1.556,00

wykończenie 
specjalne**

28382XXX 2.334,00

 ⁄ komplet węży przyłączeniowych  13089000 226,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Uno

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do 2-oTWoroWeJ BATerii 
TerMosTATYCZneJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zawór odcinająco/
przełączający, wkład termostatyczny

 ⁄ do połączenia z oddaloną wylewką 
wannową

 ⁄ przyłącze: Dn15

 15486180 2.299,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Zestaw na brzeg wanny secuflex z główką 

prysznicową, Dn15   
Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00
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noWoŚĆ eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYT looP

 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy 
 ⁄ strumień normalny i prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/min 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m 
 ⁄ w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, 

wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny 

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(#26050000)

chrom 
nikiel szczotkowany 
mosiądz polerowany 
wykończenie 
specjalne**

38436000 
38436820 
38436930 
38436XXX

4.066,00 
6.099,00 
6.099,00 
6.099,00

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

3-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15485180 3.031,00
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie:  zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox 

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m 

 15485180 3.031,00
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

  
ZesTAW nA BrZeG WAnnY seCUFleX  
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15 

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ pasuje do montażu na brzegu wanny lub 

cokole z płytek (brak płytki montażowej)
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża 

1,00 m 

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym mosiądz polerowany

chrom 19418000 1.850,00
wykończenie 
specjalne**

19418XXX 2.775,00

  

W zestawie:
Główka prysznicowa Axor 120 3jet
(# 26050000)

 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ
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AXor Uno
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noWoŚĆ eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYT Zero

 ⁄ Długość 152 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy 
 ⁄ strumień normalny i prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/min 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m 
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, 

wylewka wannowa 

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (#28532000)

chrom 
nikiel szczotkowany 
mosiądz polerowany 
wykończenie 
specjalne**

45444000 
45444820 
45444930 
45444XXX

4.066,00 
6.099,00 
6.099,00 
6.099,00

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedużka do secuflex  98806000 16,00
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noWoŚĆ eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYT looP

 ⁄ Długość 152 mm
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy 
 ⁄ strumień normalny i prysznicowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/min 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m 
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, 

wylewka wannowa 

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(#26050000)

chrom 
nikiel szczotkowany 
mosiądz polerowany 
wykończenie 
specjalne**

38445000 
38445820 
38445930 
38445XXX

4.066,00 
6.099,00 
6.099,00 
6.099,00

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedużka do secuflex  98806000 16,00

 
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie:  zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15480180 3.699,00
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno

  
WYleWkA WAnnoWA Do MonTAŻU 
W PoDŁoDZe, ZAkrZYWionA

 ⁄ sposób montażu:  zestaw podstawowy
 ⁄ długość 226 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 38412000 4.688,00
nikiel szczotkowany 38412820 7.032,00
mosiądz polerowany 38412930 7.032,00
wykończenie 
specjalne**

38412XXX 7.032,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

noWoŚĆ

  
WYleWkA WAnnoWA Do MonTAŻU 
W PoDŁoDZe, ProsTA

 ⁄ sposób montażu:  zestaw podstawowy
 ⁄ długość 226 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 45412000 4.688,00
nikiel szczotkowany 45412820 7.032,00
mosiądz polerowany 45412930 7.032,00
wykończenie 
specjalne**

45412XXX 7.032,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii wannowej 

montowanej w podłodze, Dn15
 10452180 1.973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

Ø 94

min.

max.

Ø 101

35
13

3

80

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
WAnnoWeJ MonToWAneJ  
W PoDŁoDZe, Dn15

 ⁄ w posadzce
 ⁄ pasuje do wszystkich baterii wannowych 

montowanych w podłodze oprócz AXor 
Montreux

 10452180 1.973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający     96441000 516,00

  
koŁnierZ GUMoWY – UsZCZelniAJĄCY     96441000 516,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

Ø30

178
7

65
Ø

G
 3

/4

191

3 3 - 3 5

28°

  
WYleWkA WAnnoWA ZAkrZYWionA

 ⁄ z rozetami
 ⁄ długość 178 mm
 ⁄ ścienny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 38411000 909,00
nikiel szczotkowany 38411820 1.363,00
mosiądz polerowany 38411930 1.363,00
wykończenie 
specjalne**

38411XXX 1.363,00

   

noWoŚĆ

Ø28

193
175

65
Ø

7

G
 3

/4

3 3 - 3 5

  
WYleWkA WAnnoWA ProsTA

 ⁄ z rozetami
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ ścienny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 45410000 909,00
nikiel szczotkowany 45410820 1.363,00
mosiądz polerowany 45410930 1.363,00
wykończenie 
specjalne**

45410XXX 1.363,00

   

noWoŚĆ

27 0

5 3
15 0± 16

8 0

4
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Ø

4 0
10 5

81
10 2

16 8

5
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Ø
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1

4
0

G 1 / 2

4
6

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
UCHWYT looP

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozety z metalu

chrom 38621000 1.722,00
nikiel szczotkowany 38621820 2.583,00
mosiądz polerowany 38621930 2.583,00
wykończenie 
specjalne**

38621XXX 2.583,00

  

 

noWoŚĆ

81
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4
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Ø

4 0

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
UCHWYT Zero

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozety z metalu

chrom 45600000 1.722,00
nikiel szczotkowany 45600820 2.583,00
mosiądz polerowany 45600930 2.583,00
wykończenie 
specjalne**

45600XXX 2.583,00

  

 

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno

90-108
66-94

84

Ø
17

0
15

Ø
49

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYT looP

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 38626000 1.196,00
nikiel szczotkowany 38626820 1.794,00
mosiądz polerowany 38626930 1.794,00
wykończenie 
specjalne**

38626XXX 1.794,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

71-99
66-94

Ø
17

0

15

Ø
49

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYT Zero

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 45605000 1.196,00
nikiel szczotkowany 45605820 1.794,00
mosiądz polerowany 45605930 1.794,00
wykończenie 
specjalne**

45605XXX 1.794,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 m  
do iBox universal    

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

7979

12

Termostaty / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA Do WAnnY, 
MonTAŻ nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 185 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 34435000 2.145,00
nikiel szczotkowany 34435820 3.218,00
mosiądz polerowany 34435930 3.218,00
wykończenie 
specjalne**

34435XXX 3.218,00

  

 

7979

12

  
BATeriA TerMosTATYCZnA  
Do PrYsZniCA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozety
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 34635000 1.830,00
nikiel szczotkowany 34635820 2.745,00
mosiądz polerowany 34635930 2.745,00
wykończenie 
specjalne**

34635XXX 2.745,00

  

 

  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 38715000 2.491,00
wykończenie 
specjalne**

38715XXX 3.737,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatyczna, montaż 

podtynkowy, element zewnętrzny    

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym brąz polerowany i szczotkowany

chrom 38375000 2.273,00
wykończenie 
specjalne**

38375XXX 3.409,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno

  
 BATeriA TerMosTATYCZnA  
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15/Dn20

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów  

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym brąz polerowany i szczotkowany

chrom 38700000 2.763,00
wykończenie 
specjalne**

38700XXX 4.144,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14963000 217,00

nikiel szczotkowany 14963820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14963XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
 BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów  

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym brąz polerowany i szczotkowany

chrom 38720000 3.170,00
wykończenie 
specjalne**

38720XXX 4.755,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14962000 217,00

nikiel szczotkowany 14962820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14962XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych
 ⁄ i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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noWoŚĆ

  
 ZAWÓr oDCinAJĄCY PoDTYnkoWY  
Z UCHWYTeM CYlinDrYCZnYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15/ Dn20

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu   

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym brąz polerowany i szczotkowany

chrom 38976000 457,00
wykończenie 
specjalne**

38976XXX 686,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 80 l/ min
 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40 l/ min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40 l/ min
 16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



8.23

A
xo

r 
U

no

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno

  
Trio/QUATTro, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn20

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 38933000 623,00
wykończenie 
specjalne**

38933XXX 934,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 

Dn20
 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podstawowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramnczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

  
  FiXFiT sToP, ZAWÓr oDCinAJĄCY

 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ zawór zwrotny  

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu 
specjalnym brąz polerowany i szczotkowany

chrom 38882000 778,00
wykończenie 
specjalne**

38882XXX 1.167,00

  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



8.24
Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

Axor showerselect baterie termostatyczne  

Prysznic  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

kolor nr art. Cena*

AXor Uno2

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38020000 1.815,00
wykończenie 
specjalne**

38020XXX 2.722,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa,  

bez kompletu odpływowego
chrom 38022000 1.815,00

wykończenie 
specjalne**

38022XXX 2.722,00

 
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do Mis 
UMYWAlkoWYCH, BeZ koMPleTU 
oDPŁYWoWeGo

 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38027000 2.444,00
wykończenie 
specjalne**

38027XXX 3.665,00

 

 
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z WYsokĄ WYleWkĄ, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 210
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 360°

chrom 38030000 2.514,00
wykończenie 
specjalne**

38030XXX 3.771,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 

z wysoką wylewką, bez kompletu 
odpływowego 

chrom
wykończenie 
specjalne**

38031000
38031XXX

2.514,00
3.771,00

AXor Uno2 produkty dostępne do końca obowiązywania cennika  
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno2

 
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek, 
Z WYsokĄ WYleWkĄ, Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 360°

chrom 38035000 2.374,00
wykończenie 
specjalne**

38035XXX 3.561,00

 

 
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 230
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 140°

chrom 38040000 2.234,00
wykończenie 
specjalne**

38040XXX 3.352,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Dwuuchwytowa bateria umywalkowa, bez 

kompletu odpływowego
chrom
wykończenie 
specjalne**

38047000
38047XXX

2.234,00
3.352,00

 
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 140°

chrom 38045000 2.059,00
wykończenie 
specjalne**

38045XXX 3.089,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: węże przyłączeniowe
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 140°

chrom 38053000 2.934,00
wykończenie 
specjalne**

38053XXX 4.401,00

 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

kolor nr art. Cena*
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

AXor Uno2

kolor nr art. Cena*
Bidet  

JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar:
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38210000 1.815,00
wykończenie 
specjalne**

38210XXX 2.722,00

 

 
ZesTAW BiDeTTe Dn15

 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień Bidette: prysznicowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ zawór odpływowy Push-open G 1¼

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Bidette Dn15 

z wężem ciśnienowym 1,60 m i uchwytem 
prysznicowym Porter (# 32128000)

 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
(# 38022000)

chrom 38225000 2.098,00
wykończenie 
specjalne**

38225XXX 3.147,00

 

 
DWUUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar:
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38222000 2.234,00
wykończenie 
specjalne**

38222XXX 3.352,00

 

AXor Uno 2  produkty dostępne do końca obowiązywania cennika
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno2

kolor nr art. Cena*

 
JeDnoUCHWYToWA BATeriA WAnnoWA, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ przepływy: wylewka , prysznic 
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 38425000 1.330,00
wykończenie 
specjalne**

38425XXX 1.996,00

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż 

podtynkowy , element zewnętrzny do 
połączenia z wylewką exafil

chrom
wykończenie 
specjalne**

38427000
38427XXX

1.898,00
2.847,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

G 1/2

G
 1

/2

Wanna  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ długość 197 mm - 203 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ bez uchwytu prysznicowego
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu

chrom 38420000 2.444,00
wykończenie 
specjalne**

38420XXX 3.665,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

AXor Uno2

kolor nr art. Cena*
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Armatura 4-otworowa na brzeg wanny  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ długość 180 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa raindance s 100 Air 

1jet, Dn15 (# 28509000)

chrom 38444000 4.669,00
wykończenie 
specjalne**

38444XXX 7.003,00

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

Ten produkt nie jest dostępny
w specjalnym wykończeniu.
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Armatura 4-otworowa na cokół z płytek  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ długość 180 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa raindance s 100 Air 

1jet, Dn15 (# 28509000)

chrom 38454000 6.373,00
wykończenie 
specjalne**

38454XXX 9.559,00

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15483180 7.251,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

AXor Uno 2  produkty dostępne do końca obowiązywania cennika
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Uno

G
 1

/2

Prysznic  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu

chrom 38620000 1.955,00
wykończenie 
specjalne**

38620XXX 2.933,00

 

 
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna

chrom 38625000 1.133,00
wykończenie 
specjalne**

38625XXX 1.699,00

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 m do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Carlton

Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ długość 115 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17010000 2.158,00
chrom/złoty-optyczny 17010090 3.237,00
wykończenie 
specjalne**

17010XXX 3.237,00

  

 

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 60, Dn15

 ⁄ ComfortZone 60
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17032000 2.088,00
wykończenie 
specjalne**

17032XXX 3.132,00

  

 

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Z rUCHoMĄ WYleWkĄ, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 130
 ⁄ długość 133 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17030000 2.040,00
chrom/złoty-optyczny 17030090 3.060,00
wykończenie 
specjalne**

17030XXX 3.060,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ długość 136 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17133000 2.905,00
chrom/złoty-optyczny 17133090 4.357,00
wykończenie 
specjalne**

17133XXX 4.357,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Carlton

5
5

0

G  3 / 8

G  1 / 2

1
0

7
  

3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ długość 136 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17135000 2.905,00
chrom/złoty-optyczny 17135090 4.357,00
wykończenie 
specjalne**

17135XXX 4.357,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 120
 ⁄ długość 128 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17134000 2.905,00
chrom/złoty-optyczny 17134090 4.357,00
wykończenie 
specjalne**

17134XXX 4.357,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00

24

37

M10x1

Ø 12

25

M10x1

M8x0,75

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
  

 

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA, 
Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 17210000 2.158,00
wykończenie 
specjalne**

17210XXX 3.237,00

  

 



9.4

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Carlton

JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ długość 205 mm
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 20 l/min, 

prysznic 14 l/min
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 17410000 2.668,00
wykończenie 
specjalne**

17410XXX 4.003,00

  

 

Wanna  

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
WAnnoWA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: wylewka 28 l/min, 

prysznic 20 l/min
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, 

przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom 17415000 1.714,00
chrom/złoty-optyczny 17415090 2.572,00
wykończenie 
specjalne**

17415XXX 2.572,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14961000 217,00

nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28

59
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych
 ⁄ i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
WYleWkA WAnnoWA, Dn20

 ⁄ długość 143 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 25 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 11410000 838,00
chrom/złoty-optyczny 11410090 1.257,00
wykończenie 
specjalne**

11410XXX 1.257,00

   

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Carlton

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY Z UCHWYTAMi 
krZYŻoWYMi

 ⁄ długość 163 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 17444000 5.554,00
chrom/złoty-optyczny 17444090 8.332,00
wykończenie 
specjalne**

17444XXX 8.332,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY Z UCHWYTAMi 
JeDnorAMiennYMi

 ⁄ długość 163 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 17445000 5.554,00
chrom/złoty-optyczny 17445090 8.332,00
wykończenie 
specjalne**

17445XXX 8.332,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ



9.6

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Carlton

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek, Z UCHWYTAMi 
krZYŻoWYMi

 ⁄ długość 235 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 17451000 6.681,00
chrom/złoty-optyczny 17451090 10.022,00
wykończenie 
specjalne**

17451XXX 10.022,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek Z UCHWYTAMi 
JeDnorAMiennYMi

 ⁄ długość 235 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ przełącznik ciśnieniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa 

z przełącznikiem, zawór zwrotny

chrom 17455000 6.681,00
chrom/złoty-optyczny 17455090 10.022,00
wykończenie 
specjalne**

17455XXX 10.022,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

m
ax
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Carlton

Baterie termostatyczne / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA Do WAnnY, 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, MonTAŻ 
nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 182 mm
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm
 ⁄ w zestawie: rozety

chrom 17241000 2.304,00
chrom/złoty-optyczny 17241090 3.457,00
wykończenie 
specjalne**

17241XXX 3.457,00

  

 

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Do 
PrYsZniCA, Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, 
MonTAŻ nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozety
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 17261000 1.815,00
chrom/złoty-optyczny 17261090 2.722,00
wykończenie 
specjalne**

17261XXX 2.722,00

  

 

  
BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 17716000 3.072,00
chrom/złoty-optyczny 17716090 4.607,00
wykończenie 
specjalne**

17716XXX 4.607,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



9.8

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Carlton

BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCYM, Z UCHWYTeM 
krZYŻoWYM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 17705000 3.237,00
chrom/złoty-optyczny 17705090 4.856,00
wykończenie 
specjalne**

17705XXX 4.856,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14963000 217,00

wykończenie 
specjalne**

14963XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM,  
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka 

instalacyjna
 ⁄ tłumiki szumów

chrom 17725000 3.714,00
chrom/złoty-optyczny 17725090 5.571,00
wykończenie 
specjalne**

17725XXX 5.571,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14962000 217,00

wykończenie 
specjalne**

14962XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

21 8/18/28
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Carlton

  
FiXFiT sToP, ZAWÓr oDCinAJĄCY  
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 17883000 899,00
chrom/złoty-optyczny 17883090 1.349,00
wykończenie 
specjalne**

17883XXX 1.349,00

  
 

  
FiXFiT sToP, ZAWÓr oDCinAJĄCY  
Z UCHWYTeM JeDnorAMiennYM

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 17882000 899,00
chrom/złoty-optyczny 17882090 1.349,00
wykończenie 
specjalne**

17882XXX 1.349,00

  
 

Prysznic  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux
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Umywalka  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 100 Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM

 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ długość 142 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16515000 1.914,00
nikiel szczotkowany 16515820 2.870,00
wykończenie 
specjalne**

16515XXX 2.870,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 

bez kompletu odpływowego
chrom 16516000 1.914,00
nikiel szczotkowany 16516820 2.870,00
wykończenie 
specjalne**

16516XXX 2.870,00

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA 210 Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM

 ⁄ ComfortZone 210
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16517000 2.153,00
nikiel szczotkowany 16517820 3.229,00
wykończenie 
specjalne**

16517XXX 3.229,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210, 

bez kompletu odpływowego
chrom 16518000 2.153,00
nikiel szczotkowany 16518820 3.229,00
wykończenie 
specjalne**

16518XXX 3.229,00

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA, Dn15

 ⁄ ComfortZone 210
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16502000 2.514,00
nikiel szczotkowany 16502820 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

16502XXX 3.771,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Dwuuchwytowa bateria umywalkowa,  

bez kompletu odpływowego
chrom 16506000 2.514,00
nikiel szczotkowany 16506820 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

16506XXX 3.771,00

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Do MAŁYCH UMYWAlek, 
Dn15

 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ długość 117 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16505000 2.514,00
nikiel szczotkowany 16505820 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

16505XXX 3.771,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux

  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z UCHWYTAMi 
krZYŻoWYMi , Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM, Dn15

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16510000 4.068,00
nikiel szczotkowany 16510820 6.101,00
wykończenie 
specjalne**

16510XXX 6.101,00
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DWUUCHWYToWA BATeriA 
UMYWAlkoWA Z UCHWYTAMi 
JeDnorAMiennYMi, Z koMPleTeM 
oDPŁYWoWYM

 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16511000 4.068,00
nikiel szczotkowany 16511820 6.101,00
wykończenie 
specjalne**

16511XXX 6.101,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, Dn15

 ⁄ ComfortZone 180
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16513000 3.050,00
nikiel szczotkowany 16513820 4.576,00
wykończenie 
specjalne**

16513XXX 4.576,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi

 ⁄ ComfortZone 180
 ⁄ długość 175 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ zakres obrotu 120°

chrom 16514000 3.050,00
nikiel szczotkowany 16514820 4.576,00
wykończenie 
specjalne**

16514XXX 4.576,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux

23°

3
0

14 3

1
2

3

5
5

0

5 0Ø 51Ø

1
2

3

10 0 10 0

3 2Ø

m
a

x
. 4

0

G  3 / 8

2 8Ø

Ø30Ø34  Ø30

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi,  
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM

 ⁄ ComfortZone 30
 ⁄ długość 142 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16536000 2.775,00
nikiel szczotkowany 16536820 4.162,00
wykończenie 
specjalne**

16536XXX 4.162,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi,  
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM

 ⁄ ComfortZone 30
 ⁄ długość 142 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16535000 2.775,00
nikiel szczotkowany 16535820 4.162,00
wykończenie 
specjalne**

16535XXX 4.162,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do baterii 

umywalkowej 3-otworowej
 38959000 454,00
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ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do BATerii 
UMYWAlkoWeJ 3-oTWoroWeJ

 ⁄ dowolność usytuowania uchwytu i wylewki
 ⁄ długość węża 700 mm

 38959000 454,00
  

 

  
3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

(regulacja 165 - 225 mm)
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16532000 2.576,00
nikiel szczotkowany 16532820 3.864,00
wykończenie 
specjalne**

16532XXX 3.864,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00



10.5

Ax
o

r 
M

on
tre

ux

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux
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3-oTWoroWA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka 

(regulacja 165 - 225 mm)
 ⁄ element odpływowy G 1¼
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16534000 2.576,00
nikiel szczotkowany 16534820 3.864,00
wykończenie 
specjalne**

16534XXX 3.864,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 3-otworowej  10303180 1.009,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
3-oTWoroWeJ

 ⁄ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii 
umywalkowych ściennych

 ⁄ podłączenie od góry lub od dołu

 10303180 1.009,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96383000 129,00
 ⁄ Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 

3-otworowej umywalkowej, podtynkowej 
Dn15

 96259000 215,00

  
BATeriA UMYWAlkoWA BeZ MiesZACZA 
Z PerlAToreM, Dn15

 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ długość 104 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ zawór ceramiczny 180°
 ⁄ do przyłącza zimnej wody
 ⁄ bez kompletu odpływowego

chrom 16530000 1.285,00
nikiel szczotkowany 16530820 1.944,00
wykończenie 
specjalne**

16530XXX 1.944,00

  

 

110

1
4

0
±

2
0

°

2
5

9
2

2
8

4
7

0

5 5Ø

3 2Ø

m
a

x
. 4

0

G  3 / 8

Bidet  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA 
Z koMPleTeM oDPŁYWoWYM

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16526000 1.914,00
nikiel szczotkowany 16526820 2.870,00
wykończenie 
specjalne**

16526XXX 2.870,00

  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux

  
DWUUCHWYToWA BATeriA BiDeToWA  
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, Dn15

 ⁄ perlator z przegubem kulowym
 ⁄ wylewka stała
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 7,2 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16520000 2.514,00
nikiel szczotkowany 16520820 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

16520XXX 3.771,00

  

 

Wanna  
DWUUCHWYToWA BATeriA WAnnoWA 
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, MonTAŻ 
nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 220 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 170 mm ± 44 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16540000 4.795,00
nikiel szczotkowany 16540820 7.195,00
wykończenie 
specjalne**

16540XXX 7.195,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,25 m 
(# 28112XXX)
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DWUUCHWYToWA BATeriA WAnnoWA 
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
MonTAŻ nATYnkoWY, Dn15

 ⁄ długość 220 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 170 mm ± 44 mm
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16551000 4.795,00
nikiel szczotkowany 16551820 7.195,00
wykończenie 
specjalne**

16551XXX 7.195,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,25 m 
(# 28112XXX)
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux

  
DWUUCHWYToWA BATeriA WAnnoWA 
Do MonTAŻU W PoDŁoDZe,  
Z UCHWYTAMi krZYŻoWYMi, Dn15

 ⁄ długość 234 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16547000 10.845,00
nikiel szczotkowany 16547820 16.267,00
wykończenie 
specjalne**

16547XXX 16.267,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,25 m 
(# 28112XXX)

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy  16549180 3.840,00
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96441000 516,00

  
DWUUCHWYToWA BATeriA WAnnoWA 
Do MonTAŻU W PoDŁoDZe,  
Z UCHWYTAMi JeDnorAMiennYMi, 
Dn15

 ⁄ długość 234 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16553000 10.845,00
nikiel szczotkowany 16553820 16.267,00
wykończenie 
specjalne**

16553XXX 16.267,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,25 m 
(# 28112XXX)

 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy  16549180 3.840,00
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96441000 516,00

  
ZesTAW PoDsTAWoWY

 ⁄ konieczne dwa kołnierze uszczelniające
 ⁄ w posadzce

 16549180 3.840,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96441000 516,00

  
WYleWkA WAnnoWA, Dn20

 ⁄ długość 166-220 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ strumień: normalny

chrom 16541000 978,00
nikiel szczotkowany 16541820 1.466,00
wykończenie 
specjalne**

16541XXX 1.466,00
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AXor Montreux
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY  
Do seCUFleX

 ⁄ uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
 ⁄ zestaw secuflex
 ⁄ secubox
 ⁄ hamulec
 ⁄ prowadnica węża
 ⁄ przyłącze G ½
 ⁄ pasuje do Montaż na brzegu wanny
 ⁄ średnica otworów w wannie: Ø 50 mm
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m

chrom 28382000 1.556,00
wykończenie 
specjalne**

28382XXX 2.334,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU nA 
BrZeGU WAnnY, UCHWYTY krZYŻoWe, 
Dn15

 ⁄ długość 196 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 16546000 5.762,00
nikiel szczotkowany 16546820 8.643,00
wykończenie 
specjalne**

16546XXX 8.643,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA BrZeGU WAnnY, UCHWYTY 
JeDnorAMienne, Dn15

 ⁄ długość 196 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 16550000 5.762,00
nikiel szczotkowany 16550820 8.643,00
wykończenie 
specjalne**

16550XXX 8.643,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na brzegu wanny
 15480180 3.699,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA BrZeGU WAnnY

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15480180 3.699,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

  
eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU nA 
Cokole Z PŁYTek, UCHWYTY krZYŻoWe, 
Dn15

 ⁄ długość 196 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 16544000 6.982,00
nikiel szczotkowany 16544820 10.473,00
wykończenie 
specjalne**

16544XXX 10.473,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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eleMenT ZeWnĘTrZnY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU 
nA Cokole Z PŁYTek, UCHWYTY 
JeDnorAMienne, Dn15

 ⁄ długość 196 mm
 ⁄ z rozetami
 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

90°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 

1,00 m
 ⁄ w zestawie: uchwyty, wylewka wannowa

chrom 16554000 6.982,00
nikiel szczotkowany 16554820 10.473,00
wykończenie 
specjalne**

16554XXX 10.473,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do baterii 

4-otworowej do montażu na cokole z płytek
 15481180 6.354,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
4-oTWoroWeJ Do MonTAŻU  
nA Cokole Z PŁYTek

 ⁄ w zestawie: zestaw podstawowy, zestaw 
secuflex, secubox, płyta montażowa

 ⁄ maksymalna długość wyciągania węża: 
1,00 m

 15481180 6.354,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Przedłużka do secuflex  98806000 16,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux

Prysznic  
DWUUCHWYToWA BATeriA 
PrYsZniCoWA Z UCHWYTAMi 
krZYŻoWYMi, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ sposób montażu: przyłacza typu s
 ⁄ rozstaw: 170 mm ± 44 mm
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 22 l/ min
 ⁄ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 

180°
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: rozety z metalu

chrom 16560000 4.190,00
nikiel szczotkowany 16560820 6.284,00
wykończenie 
specjalne**

16560XXX 6.284,00

  

 

  
UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową
 ⁄ metal

chrom 16325000 420,00
nikiel szczotkowany 16325820 628,00
wykończenie 
specjalne**

16325XXX 628,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,25 m chrom 28112000 296,00

nikiel szczotkowany 28112820 444,00
wykończenie 
specjalne**

28112XXX 444,00

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,60 m m chrom 28116000 334,00
nikiel szczotkowany 28116820 501,00
wykończenie 
specjalne**

28116XXX 501,00

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 2,00m chrom 28120000 370,00
nikiel szczotkowany 28120820 554,00
wykończenie 
specjalne**

28120XXX 554,00

  
FiXFiT ClAssiC PrZYŁĄCZe WĘŻA, Dn15

 ⁄ metalowy katownik przylaczeniowy
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 16884000 168,00
nikiel szczotkowany 16884820 256,00
wykończenie 
specjalne**

16884XXX 256,00

   

  
FiXFiT sToP, ZAWÓr oDCinAJĄCY 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 16882000 983,00
nikiel szczotkowany 16882820 1.478,00
wykończenie 
specjalne**

16882XXX 1.478,00

  

 

  
FiXFiT sToP, PrZYŁĄCZe kĄToWe  
Do WĘŻA

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ przyłącze węża Dn15
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 16883000 983,00
nikiel szczotkowany 16883820 1.478,00
wykończenie 
specjalne**

16883XXX 1.478,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux

452
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G
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245Ø
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Ø
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39
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max. 309

260
170±32

80° 80°

komplet prysznicowy showerpipe  
koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe 1JeT

 ⁄ wielkość głowicy: 240 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 430 mm
 ⁄ termostat AXor Montreux
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącza Dn15

chrom 16572000 9.328,00
nikiel szczotkowany 16572820 13.992,00
wykończenie 
specjalne**

16572XXX 13.992,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Głowica prysznicowa Axor Carlton 240 
1jet (# 28474XXX)

 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,60 m m 
(# 28116XXX)

 

Baterie termostatyczne / zawory / przełączniki  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM,  
Do PrYsZniCA, MonTAŻ nATYnkoWY, 
Dn15

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

180°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 20 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 16261000 1.815,00
nikiel szczotkowany 16261820 2.724,00
wykończenie 
specjalne**

16261XXX 2.724,00

  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux

BATeriA TerMosTATYCZnA HiGH FloW 
Z UCHWYTeM krZYŻoWYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 16815000 3.050,00
nikiel szczotkowany 16815820 4.576,00
wykończenie 
specjalne**

16815XXX 4.576,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatowa podtynkowa 

z uchwytem krzyżowym, element 
zewnętrzny, przepływ 43 l /min

chrom 16810000 2.847,00
nikiel szczotkowany 16810820 4.270,00
wykończenie 
specjalne**

16810XXX 4.270,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  

Ø
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Ø
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BATeriA TerMosTATYCZnA HiGHFloW, 
Z UCHWYTeM JeDnorAMiennYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 16824000 3.050,00
nikiel szczotkowany 16824820 4.576,00
wykończenie 
specjalne**

16824XXX 4.576,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Bateria termostatyczna, montaż 

podtynkowy, element zewnętrzny, przepływ 
43 l /min

chrom 16823000 2.847,00
nikiel szczotkowany 16823820 4.270,00
wykończenie 
specjalne**

16823XXX 4.270,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 1-otworowa chrom 14960000 217,00

nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
UCHWYT krZYŻoWY
 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 16800000 3.254,00
nikiel szczotkowany 16800820 4.880,00
wykończenie 
specjalne**

16800XXX 4.880,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14963000 217,00

nikiel szczotkowany 14963820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14963XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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BATeriA TerMosTATYCZnA 
Z ZAWoreM oDCinAJĄCYM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
UCHWYT JeDnorAMiennY
 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 

90°
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 16801000 3.254,00
nikiel szczotkowany 16801820 4.880,00
wykończenie 
specjalne**

16801XXX 4.880,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa, chrom 14963000 217,00

nikiel szczotkowany 14963820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14963XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, UCHWYT krZYŻoWY
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 16820000 3.594,00
nikiel szczotkowany 16820820 5.389,00
wykończenie 
specjalne**

16820XXX 5.389,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14962000 217,00

nikiel szczotkowany 14962820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14962XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux

  
BATeriA TerMosTATYCZnA Z ZAWoreM 
oDCinAJĄCo/PrZeŁĄCZAJĄCYM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYT 
JeDnorAMiennY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór odcinająco-

przełączający
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, uchwyt, tuleja, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: metal

chrom 16821000 3.594,00
nikiel szczotkowany 16821820 5.389,00
wykończenie 
specjalne**

16821XXX 5.389,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca okrągła 2-otworowa chrom 14962000 217,00

nikiel szczotkowany 14962820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14962XXX 326,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych i 

termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY, PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, UCHWYT 
krZYŻoWY

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 16871000 644,00
nikiel szczotkowany 16871820 970,00
wykończenie 
specjalne**

16871XXX 970,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zawór odcinający 80 l/min, Dn15  16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający 40 l/min, Dn15  16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający 130 l/min, Dn20  16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux
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ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
UCHWYT JeDnorAMiennY

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu

chrom 16872000 644,00
nikiel szczotkowany 16872820 970,00
wykończenie 
specjalne**

16872XXX 966,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zawór odcinający, Dn15, grzybkowy, 

przepływ 80l/min
 16973180 374,00

 ⁄ Zawór odcinający, Dn15, ceramiczny, 
przepływ 40l/min

 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Zawór odcinający, Dn15, ceramiczny, 

przepływ 40l/min
 16974180 388,00

 ⁄ Zawór odcinający Dn20, grzybkowy, 
przepływ 130 l/ min

 16970180 406,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki pasuje do wszystkich 

el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

27

  
AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować  

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



10.16
Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Montreux

Prysznic  

Akcesoria  

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor showersolutions.

W celu zapoznania się z odpowiednią ofertą zapraszamy do rozdziału  
Axor Akcesoria.
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strumień Powderrain:

⁄ Może być sterowany niezależnie

⁄ Moczy ciało z dwóch stron

⁄ Głowa pozostaje sucha

⁄ z funkcją QuickClean

⁄ otacza ciało wodą, bez chlapania

⁄ Przepływ około 15 l/min

Mechaniczne skrzydła:

⁄ ruchome klapy, które otwierają się pod wpływem ciśnienia wody

⁄ stumień dostosowujący się do preferencji użytkowników

⁄ Gdy nie są używane, klapy zamykają się, tworząc idealnie 

równą powierzchnię, łatwą do czyszczenia

luksus w nowej odsłonie. AXor  

PrysznicHeaven to nowy archetyp  

w strefie prysznica. Maksymalna  

charyzma. Maksymalny format.  

Wielka scena dla żywiołu wody.  

od rewitalizującego strumienia przez 

dobroczynny prysznicowy deszcz.  

Aż po aksamitny Powderrain – 

najnowszą innowację marki AXor  

w dziedzinie projektowania trajektorii 

strumienia. Precyzyjnie rozprowadzone 

krople. Jak w wodnym kokonie. 

odświętny spektakl.

 A X o r  s H o W e r H e A V e n  
1 2 0 0  ⁄ 3 0 0  4 J e T



Zużycie wody przyjazne środowisku:

⁄ Przepływ: max. 30 l/min 

 przy jednoczesnym uruchomieniu 

 wszystkich strumieni

⁄ Przyłącze wody Dn15

strumień Mono:

⁄ skoncentrowany strumień laminarny

⁄ relaksujące uczucie sPA i masaż szyi

⁄ Przepływ: 15 l⁄min

strumień deszczowy:

⁄ Duży obszar , 460 mm szerokości

⁄ obfity strumień pokrywający całe ciało

⁄ Geometryczne rozłożenie strumienia, idealnie

 dopasowane do ciała człowieka

⁄ z funkcją QuickClean

⁄ Przepływ: 16 l⁄min

Wersja wisząca:

/ Wyjątkowo lekki design

opcjonalne oświetlenie: 

⁄ energooszczędne 

 oświetlenie leD 

⁄ Barwy światła 

 ciepłe białe (2700 k) lub 

 neutralne białe (3700)      

⁄ Przyjemna atmosfera pod 

 prysznicem
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Miękki strumień deszczowy. subtelnie 

opływający całe ciało. Ukojenie dla duszy. 

Moc żywiołu Wody. strumień Powderrain 

to wynik intensywnych badań.  

najcieńsze dysze silikonowe 

rozprowadzają wodę wyjątkowo mister-

nym strumieniem. szeroko wokół.  

niczym wodny kokon. Do perfekcji.

P o W D e r r A i n . 

r o Z Ł o Ż Y s T Y  
i  D e l i k A T n Y .
D o  P e r F e k C J i .
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11.8

AXor głowice prysznicowe  
sHoWer HeAVen 1200/300 4JeT 
Z oŚWieTlenieM 2700 k

 ⁄ wielkość: 1200 x 300 mm
 ⁄ strumień: rain, Mono, Powderrain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ przepływ Mono (przy 3 bar): 14 l/ min
 ⁄ pojedynczo lub w kombinacji
 ⁄ zmiana strumienia: poprzez przycisk select 

na termostacie
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu głowicy 

prysznicowej w celu wyczyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 100 mm
 ⁄ z oświetleniem
 ⁄ zasilanie: 24 V
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 24 V - DC
 ⁄ oznaczenie temperatury: 2700 k
 ⁄ w zestawie: 7 m kabla i zasilacz. źródło 

zasilania musi być zainstalowane zgodnie 
z normą Din VDe 0100-701 poza strefami 
0,1 i 2

 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 
podgrzewaczami wody

chrom 10628000 40.662,00
wykończenie 
specjalne**

10628XXX 60.993,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ shower Heaven 1200/300 4jet 

z oświetleniem 3700 k
chrom 10629000 40.662,00
wykończenie 
specjalne**

10629XXX 60.993,00

 ⁄ shower Heaven 1200/300 4jet  
bez oświetlenia    

chrom 10637000 35.878,00
wykończenie 
specjalne**

10637XXX 53.817,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do showerHeaven 

1200/300 4jet
 10922180 2.392,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do przyłącza 

sufitowego showerHeaven 1200/300 4jet
chrom 13603000 4.258,00
wykończenie 
specjalne**

13603XXX 6.386,00

noWoŚĆ

4 2 0

5 6 0

10 2 0

2
6

1

12 0 2

2
1

0

3
0

2

8 0 0

94 4

12 0 2

5
5

6
5

8 6
7

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*
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11.9

  
sHoWer HeAVen 1200/300 4JeT 
Z oŚWieTlenieM 3700 k

 ⁄ wielkość: 1200 x 300 mm
 ⁄ strumień: rain, Mono, Powderrain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ przepływ Mono (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ pojedynczo lub w kombinacji
 ⁄ zmiana strumienia: poprzez przycisk select 

na termostacie
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu głowicy 

prysznicowej w celu wyczyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 100 mm
 ⁄ z oświetleniem
 ⁄ zasilanie: 24 V
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 24 V - DC
 ⁄ w zestawie: 7 m kabla i zasilacz. źródło 

zasilania musi być zainstalowane zgodnie 
z normą Din VDe 0100-701 poza strefami 
0,1 i 2

 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 
podgrzewaczami wody

chrom 10629000 40.662,00
wykończenie 
specjalne**

10629XXX 60.993,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ shower Heaven 1200/300 4jet 

z oświetleniem 2700 k
chrom 10628000 40.662,00
wykończenie 
specjalne**

10628XXX 60.993,00

 ⁄ shower Heaven 1200/300 4jet  
bez oświetlenia

chrom 10637000 35.878,00
wykończenie 
specjalne**

10637XXX 53.817,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do showerHeaven 

1200/300 4jet
 10922180 2.392,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do przyłącza 

sufitowego showerHeaven 1200/300 4jet
chrom 13603000 4.258,00
wykończenie 
specjalne**

13603XXX 6.386,00

noWoŚĆ

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do 
sHoWerHeAVen 1200/300 4JeT

 ⁄ montaż tłumiący szumy

 10922180 2.392,00
  

 

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*
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11.10

ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do PrZYŁĄCZA 
sUFiToWeGo sHoWerHeAVen 
1200/300 4JeT

 ⁄ jednostka opakowania = 2 sztuki
 ⁄ wymiar: 230 mm

chrom 13603000 4.258,00
wykończenie 
specjalne**

13603XXX 6.386,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ shower Heaven 1200/300 4jet 

z oświetleniem 2700 k
chrom 10628000 40.662,00
wykończenie 
specjalne**

10628XXX 60.993,00

 ⁄ shower Heaven 1200/300 4jet 
z oświetleniem 3700 k

chrom 10629000 40.662,00
wykończenie 
specjalne**

10629XXX 60.993,00

 ⁄  showerHeaven 1200/300 4jet  
bez oświetlenia

chrom 10637000 35.878,00
wykończenie 
specjalne**

10637XXX 53.817,00

5 4Ø

4 3Ø
2

4
8

2
3

3

  

noWoŚĆ

  
sHoWerHeAVen Z oŚWieTlenieM, 
970X970MM, Dn20

 ⁄ wielkość: 970 x 970 mm
 ⁄ strumień: rainAir, normalny, laminarny
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 20,6 l/ min
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

33,3 l/ min
 ⁄ przepływ strumień laminarny (przy 3 bar): 

15,6 l/ min
 ⁄ pojedynczo lub w kombinacji, obsługa 

trzech stref za pomocą trzech zaworów lub 
modułu z termostatem i trzema odejściami

 ⁄ strefy strumienia: Bodyzone - strefa 
zewnętrzna, rainzone - strefa wewnętrzna 
z AirPower, strumień laminarny Ø 17 mm

 ⁄ powierzchnia: polerowana stal szlachetna
 ⁄ rama: szczotkowana stal szlachetna
 ⁄ montaż: podtynkowo lub równo z sufitem
 ⁄ z oświetleniem
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 12 V - DC
 ⁄ oznaczenie temperatury: 2700 k
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

stal szlachetna 10623800 37.463,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ showerHeaven 970x970 mm Dn20  

bez oświetlenia
stal szlachetna 10621800 34.343,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Moduł z termostatem, montaż podtynkowy, 

element zewnętrzny, Dn20
chrom 10751000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

10751XXX 7.025,00

Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*
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sHoWerHeAVen Z oŚWieTlenieM 
720X720MM, Dn20

 ⁄ wielkość: 720 x 720 mm
 ⁄ strumień: rainAir, normalny, laminarny
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 20,5 l/ min
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

36,8 l/ min
 ⁄ przepływ strumień laminarny (przy 3 bar): 

15,9 l/ min
 ⁄ obsługa trzech stref za pomocą trzech 

zaworów lub modułu z termostatem i trzema 
odejściami, pojedynczo lub w kombinacji

 ⁄ strefy strumienia: Bodyzone - strefa 
zewnętrzna, rainzone - strefa wewnętrzna 
z AirPower, strumień laminarny Ø 17 mm

 ⁄ powierzchnia: polerowana stal szlachetna
 ⁄ rama: szczotkowana stal szlachetna
 ⁄ montaż: podtynkowo lub równo z sufitem
 ⁄ z oświetleniem
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 12 V - DC
 ⁄ oznaczenie temperatury: 2700 k
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

stal szlachetna 10627800 31.220,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ showerHeaven 720x720mm Dn20  

bez oświetlenia
stal szlachetna 10625800 28.098,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Moduł z termostatem, montaż podtynkowy, 

element zewnętrzny, Dn20
chrom 10751000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

10751XXX 7.025,00

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 250/580 3JeT

 ⁄ strumień: rain, rainflow, Mono
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 17 l/ min
 ⁄ przepływ Mono (przy 3 bar): 20 l/ min
 ⁄ przepływ strumień wodospadowy (przy 3 

bar): 17 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż: iBox universal

chrom 35283000 13.395,00
wykończenie 
specjalne**

35283XXX 20.092,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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11.12

GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 
3JeT Z rAMienieM PrYsZniCoWYM 
i roZeTAMi sQUAre

 ⁄ wielkość: 460 x 300 mm
 ⁄ długość ramienia: 460 mm
 ⁄ strumień: rain, rainstream, Mono
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ przepływ rainstream (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ przepływ Mono (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż: iBox universal

chrom 35282000 11.481,00
wykończenie 
specjalne**

35282XXX 17.222,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

  

noWoŚĆ

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 
3JeT Z rAMienieM PrYsZniCoWYM 
i roZeTAMi soFTCUBe

 ⁄ wielkość: 460 x 300 mm
 ⁄ długość ramienia: 460 mm
 ⁄ strumień: rain, rainstream, Mono
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ przepływ rainstream (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ przepływ Mono (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż: iBox universal

chrom 35276000 11.481,00
wykończenie 
specjalne**

35276XXX 17.222,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

noWoŚĆ
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 3JeT 
Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM

 ⁄ wielkość: 460 x 300 mm
 ⁄ strumień: rain, rainstream, Mono
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 17 l/ min
 ⁄ przepływ rainstream (przy 3 bar): 22 l/ min
 ⁄ przepływ Mono (przy 3 bar): 23 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 100 mm

chrom 35281000 11.003,00
wykończenie 
specjalne**

35281XXX 16.504,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do głowic 

z przyłączem sufitowym
 26434180 995,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rura przedłużająca 230 mm chrom 35288000 2.105,00

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 2JeT 
Z rAMienieM PrYsZniCoWYM  
i roZeTAMi sQUAre

 ⁄ wielkość: 460 x 300 mm
 ⁄ długość ramienia: 460 mm
 ⁄ strumień: rain, rainstream
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ przepływ rainstream (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż: iBox universal

chrom 35280000 10.524,00
wykończenie 
specjalne**

35280XXX 15.786,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

noWoŚĆ

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 
2JeT Z rAMienieM PrYsZniCoWYM 
i roZeTAMi soFTCUBe

 ⁄ wielkość: 460 x 300 mm
 ⁄ długość ramienia: 460 mm
 ⁄ strumień: rain, rainstream
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ przepływ rainstream (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż: iBox universal

chrom 35275000 10.524,00
wykończenie 
specjalne**

35275XXX 15.786,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

noWoŚĆ
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 2JeT 
Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM

 ⁄ wielkość: 460 x 300 mm
 ⁄ strumień: rain, rainstream
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 21 l/ min
 ⁄ przepływ rainstream (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 100 mm

chrom 35279000 10.046,00
wykończenie 
specjalne**

35279XXX 15.069,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do głowic 

z przyłączem sufitowym
 26434180 995,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rura przedłużająca 230 mm chrom 35288000 2.105,00

noWoŚĆ
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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11.14

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 
1JeT Z rAMienieM PrYsZniCoWYM 
i roZeTAMi sQUAre

 ⁄ wielkość: 460 x 270 mm
 ⁄ długość ramienia: 460 mm
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 19 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 35278000 8.611,00
wykończenie 
specjalne**

35278XXX 12.916,00

  

 

noWoŚĆ

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 
1JeT Z rAMienieM PrYsZniCoWYM 
i roZeTAMi soFTCUBe

 ⁄ wielkość: 460 x 270 mm
 ⁄ długość ramienia: 460 mm
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 19 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 35274000 8.611,00
wykończenie 
specjalne**

35274XXX 12.916,00
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA 460/300 1JeT 
Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM

 ⁄ wielkość: 460 x 270 mm
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 21 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe
 ⁄ przyłącze sufitowe: 100 mm

chrom 35277000 8.132,00
wykończenie 
specjalne**

35277XXX 12.199,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy do głowic 

z przyłączem sufitowym
 26434180 995,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rura przedłużająca 230 mm chrom 35288000 2.105,00

noWoŚĆ
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AXor ZesTAW PoDsTAWoWY  
Do GŁoWiC Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM

 26434180 995,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Głowica prysznicowa 460/300 1jet 

z przyłączem sufitowym
chrom 35277000 8.132,00
wykończenie 
specjalne**

35277XXX 12.199,00

 ⁄ Głowica prysznicowa 460/300 2jet 
z przyłączem sufitowym

chrom 35279000 10.046,00
wykończenie 
specjalne**

35279XXX 15.069,00

 ⁄ Głowica prysznicowa 460/300 3jet 
z przyłączem sufitowym

chrom 35281000 11.003,00
wykończenie 
specjalne**

35281XXX 16.504,00

noWoŚĆ
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Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

noWoŚĆ
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11.15

5 4Ø

4 3Ø
2

4
8

2
3

3

  
rUrA PrZeDŁUŻAJĄCA 230 MM

 ⁄ jednostka opakowania = 1 sztuka
 ⁄ wymiar: 230 mm

chrom 35288000 2.105,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Głowica prysznicowa 460/300 1jet 

z przyłączem sufitowym
chrom 35277000 8.132,00
wykończenie 
specjalne**

35277XXX 12.199,00

 ⁄ Głowica prysznicowa 460/300 2jet 
z przyłączem sufitowym

chrom 35279000 10.046,00
wykończenie 
specjalne**

35279XXX 15.069,00

 ⁄ Głowica prysznicowa 460/300 3jet 
z przyłączem sufitowym

chrom 35281000 11.003,00
wykończenie 
specjalne**

35281XXX 16.504,00

noWoŚĆ
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych
 ⁄ i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 350 1JeT 
Z rAMienieM PrYsZniCoWYM

 ⁄ wielkość: 350 mm
 ⁄ długość ramienia: 390 mm
 ⁄ strumień: Powderrain
 ⁄ Przepływ Powderrain (przy 3 bar): 

26 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu głowicy 

prysznicowej w celu wyczyszczenia
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 26034000 10.524,00
nikiel szczotkowany 26034820 15.786,00
mosiądz polerowany26034930 15.786,00
wykończenie 
specjalne**

26034XXX 15.786,00
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA 350 1JeT 
Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM

 ⁄ wielkość: 350 mm
 ⁄ Przepływ Powderrain (przy 3 bar): 

26 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ przyłącze sufitowe: 100 mm
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 26035000 10.046,00
nikiel szczotkowany 26035820 15.069,00
mosiądz polerowany26035930 15.069,00
wykończenie 
specjalne**

26035XXX 15.069,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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11.16

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA 240X240MM, 
Dn15

 ⁄ wielkość: 240 x 240 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 12 l/ min
 ⁄ możliwość zwiększenia przepływu  

do 25 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż: sufitowy - natynkowy
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10924000 4.351,00
wykończenie 
specjalne**

10924XXX 6.526,00

  

 

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA Z PrZYŁĄCZeM 
sUFiToWYM, 240X240MM, Dn15

 ⁄ wielkość: 240 x 240 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 12 l/ min
 ⁄ możliwość zwiększenia przepływu  

do 25 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 103 mm
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10929000 5.167,00
wykończenie 
specjalne**

10929XXX 7.750,00

  

 

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA Z rAMienieM, 
240X240MM, Dn15

 ⁄ wielkość: 240 x 240 mm
 ⁄ długość ramienia: 411 - 458 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 12 l/ min
 ⁄ możliwość zwiększenia przepływu  

do 25 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10925000 5.982,00
wykończenie 
specjalne**

10925XXX 8.973,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do głowicy 

prysznicowej, 240x240mm, Dn20
 10921180 1.033,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do GŁoWiCY 
PrYsZniCoWeJ, 240X240MM, Dn20

 ⁄ w instalacji łączonej # 40871000 
, # 40872000, # 40873000, 
# 40874000 konieczna płyta montażowa 
# 10973180

 ⁄ montaż tłumiący szumy

 10921180 1.033,00
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Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*



11.17

  
WYleWkA WACHlArZoWA, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 180 mm
 ⁄ w instalacji łączonej (odstęp 1 cm) 

z # 10751000, # 10755000, 
# 10972000, # 10651000, # 28491000, 
# 40872000, # 40873000 lub 
# 40874000 konieczny zestaw 
podtynkowy # 10941180

 ⁄ możliwe zastosowanie: wanna lub prysznic
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 24 l/ min
 ⁄ strumień: wodospadowy

chrom 10942000 2.981,00
wykończenie 
specjalne**

10942XXX 4.472,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do wylewki 

wachlarzowej, Dn20
 10941180 1.033,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do WYleWki 
WACHlArZoWeJ, Dn20

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 
a także ułatwienie montażu

 10941180 1.033,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Wylewka wachlarzowa, element 

zewnętrzny, Dn15
chrom 10942000 2.981,00
wykończenie 
specjalne**

10942XXX 4.472,00
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AXor lAMPsHoWer nenDo 1JeT 
Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM, Dn15

 ⁄ wielkość: 275 mm
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ strefy strumienia: optymalny strumień 

poprzez skierowanie dysz do środka
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 265 mm
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ z oświetleniem
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 12 V - DC
 ⁄ oznaczenie temperatury: 2700 k
 ⁄ w zestawie: 7 m kabla i zasilacz. źródło 

zasilania musi być zainstalowane zgodnie 
z normą Din VDe 0100-701 poza strefami 
0,1 i 2

chrom 26032000 6.058,00
wykończenie 
specjalne**

26032XXX 9.087,00

  

 

Axor showersolutions

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018
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11.18
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AXor lAMPsHoWer nenDo 1JeT 
Z rAMienieM PrYsZniCoWYM, Dn15

 ⁄ wielkość: 275 mm
 ⁄ długość ramienia: 380 mm
 ⁄ pozioma regulacja w zakresie 150°
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 13 l/ min
 ⁄ strefy strumienia: optymalny strumień 

poprzez skierowanie dysz do środka
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ z oświetleniem
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 12 V - DC
 ⁄ oznaczenie temperatury: 2700 k
 ⁄ w zestawie: 7 m kabla i zasilacz. źródło 

zasilania musi być zainstalowane zgodnie 
z normą Din VDe 0100-701 poza strefami 
0,1 i 2

chrom 26031000 7.375,00
wykończenie 
specjalne**

26031XXX 11.063,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy dla Axor lampshower 

nendo 1jet i Głowicy prysznicowej Axor 
240 Front 2jet 

 26909180 1.708,00
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ZesTAW PoDTYnkoWY DlA AXor 
lAMPsHoWer nenDo 1JeT i GŁoWiCY 
PrYsZniCoWeJ AXor 240 FronT 2JeT

 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ przyłącze źródła zasilania poprzez peszel
 ⁄ zestaw podstawowy jest wymagany  

w przypadku niewystarczajacej jakosci 
i stabilnosci konstrukcji sciany

 26909180 1.708,00
  

 

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor 240 
FronT 2JeT Z PrZYŁĄCZeM sUFiToWYM, 
Dn15

 ⁄ wielkość: 279 mm
 ⁄ strumień: rain, rainAir
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 17 l/ min
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ przyłącze sufitowe: 280 mm
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 26022000 2.634,00
wykończenie 
specjalne**

26022XXX 3.951,00

  

 

Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor 
240 FronT 2JeT Z rAMienieM 
PrYsZniCoWYM, Dn15

 ⁄ wielkość: 279 mm
 ⁄ długość ramienia: 400 mm
 ⁄ pozioma regulacja w zakresie 150°
 ⁄ strumień: rain, rainAir
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ możliwość demontażu do czyszczenia
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 26021000 3.688,00
wykończenie 
specjalne**

26021XXX 5.532,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy dla Axor lampshower 

nendo 1jet i Głowicy prysznicowej Axor 
240 Front 2jet 

 26909180 1.708,00

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor sTArCk 
180 1JeT

 ⁄ wielkość: 180 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 17 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż: sufit lub ściana
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom
nikiel szczotkowany

28484000
28484820

1.786,00
2.679,00

wykończenie 
specjalne**

28484XXX 2.679,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe 390 mm chrom 26431000 1.196,00

nikiel szczotkowany 26431820 1.794,00
wykończenie 
specjalne**

26431XXX 1.794,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 100 mm chrom 26432000 718,00
nikiel szczotkowany 26432820 1.076,00
wykończenie 
specjalne**

26432XXX 1.076,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 300 mm chrom 26433000 957,00
nikiel szczotkowany 26433820 1.435,00
wykończenie 
specjalne**

26433XXX 1.435,00
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Axor showersolutions

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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11.20

GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor sTArCk 
240 1JeT

 ⁄ wielkość: 240 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż: sufit lub ściana
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 28494000 2.487,00
nikiel szczotkowany 28494820 3.730,00
wykończenie 
specjalne**

28494XXX 3.730,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe 390 mm chrom 26431000 1.196,00

nikiel szczotkowany 26431820 1.794,00
wykończenie 
specjalne**

26431XXX 1.794,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 100 mm chrom 26432000 718,00
nikiel szczotkowany 26432820 1.076,00
wykończenie 
specjalne**

26432XXX 1.076,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 300 mm chrom 26433000 957,00
nikiel szczotkowany 26433820 1.435,00
wykończenie 
specjalne**

26433XXX 1.435,00

  

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor CiTTerio 
180 1JeT

 ⁄ wielkość: 180 mm
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 24 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż: sufit lub ściana
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 28489000 2.405,00
nikiel szczotkowany 28489820 3.607,00
wykończenie 
specjalne**

28489XXX 3.607,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe 390 mm chrom 26431000 1.196,00

nikiel szczotkowany 26431820 1.794,00
wykończenie 
specjalne**

26431XXX 1.794,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 100 mm chrom 26432000 718,00
nikiel szczotkowany 26432820 1.076,00
wykończenie 
specjalne**

26432XXX 1.076,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 300 mm chrom 26433000 957,00
nikiel szczotkowany 26433820 1.435,00
wykończenie 
specjalne**

26433XXX 1.435,00

Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

noWoŚĆ
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GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor 
CArlTon 180 1JeT

 ⁄ wielkość: 180 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż: sufit lub ściana
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 28487000 2.005,00
nikiel szczotkowany 28487820 3.006,00
wykończenie 
specjalne**

28487XXX 3.006,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe Classic 389 mm chrom 27348000 474,00

nikiel szczotkowany 27348820 713,00
wykończenie 
specjalne**

27348XXX 713,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 100 mm chrom 26432000 718,00
nikiel szczotkowany 26432820 1.076,00
wykończenie 
specjalne**

26432XXX 1.076,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 300 mm chrom 26433000 957,00
nikiel szczotkowany 26433820 1.435,00
wykończenie 
specjalne**

26433XXX 1.435,00

  
GŁoWiCA PrYsZniCoWA AXor 
CArlTon 240 1JeT

 ⁄ wielkość: 240 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 17 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż: sufit lub ściana
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 28474000 2.968,00
nikiel szczotkowany 28474820 4.451,00
wykończenie 
specjalne**

28474XXX 4.451,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe Classic 389 mm chrom 27348000 474,00

nikiel szczotkowany 27348820 713,00
wykończenie 
specjalne**

27348XXX 713,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 100 mm chrom 26432000 718,00
nikiel szczotkowany 26432820 1.076,00
wykończenie 
specjalne**

26432XXX 1.076,00

 ⁄ Przyłącze sufitowe 300 mm chrom 26433000 957,00
nikiel szczotkowany 26433820 1.435,00
wykończenie 
specjalne**

26433XXX 1.435,00

91Ø
G 1 / 2

G 1 / 2
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PrZYŁĄCZe sUFiToWe 100 MM

 ⁄ długość: 100 mm
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 26432000 718,00
nikiel szczotkowany 26432820 1.076,00
mosiądz polerowany26432930 1.076,00
wykończenie 
specjalne**

26432XXX 1.076,00

  

noWoŚĆ

Axor showersolutions

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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91Ø
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PrZYŁĄCZe sUFiToWe 300 MM

 ⁄ długość: 300 mm
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 26433000 957,00
nikiel szczotkowany 26433820 1.435,00
mosiądz polerowany 26433930 1.435,00
wykończenie 
specjalne**

26433XXX 1.435,00

  

noWoŚĆ

  
rAMiĘ PrYsZniCoWe 390 MM

 ⁄ długość: 390 mm
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 26431000 1.196,00
nikiel szczotkowany 26431820 1.794,00
mosiądz polerowany26431930 1.794,00
wykończenie 
specjalne**

26431XXX 1.794,00

  

noWoŚĆ

  
rAMiĘ PrYsZniCoWe ClAssiC 389 MM

 ⁄ rozeta, płytka mocująca
 ⁄ ścienny
 ⁄ wersja: kąt 90°
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 27348000 474,00
nikiel szczotkowany 27348820 713,00
wykończenie 
specjalne**

27348XXX 713,00
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PŁYTkA ŚCiennA 12X12

 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ materiał: metal

chrom 36725000 373,00
wykończenie 
specjalne**

36725XXX 560,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ ramię prysznicowe Classic 389 mm chrom

wykończenie 
specjalne**

27348000
27348XXX

474,00
713,00

 

AXor dysze boczne/moduły prysznicowe  
MoDUŁ PrYsZniCoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15
 ⁄ dysza boczna
 ⁄ pięć ustawień kąta
 ⁄ obszar zastosowania: jako głowica 

górna/ dysza boczna
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

5,3 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ przyłącze: Dn15
 ⁄ w instalacji łączonej (odstęp 1 cm) 

z # 10755000, # 10751000, 
# 10651000, # 10972000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 lub 
# 40874000 konieczny zestaw 
podtynkowy # 28486180

 ⁄ w instalacji oddzielnej montaż za pomocą 
gwintu Dn15

 ⁄ do montażu kilku jako głowicy prysznicowej 
konieczny wzornik montażowy 
# 28470180

chrom 28491000 1.780,00
wykończenie 
specjalne**

28491XXX 2.669,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

 ⁄ Wzornik montażowy, Dn15  28470180 1.189,00
  

MoDUŁ PrYsZniCoWY 12X12, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY, Dn15
 ⁄ dysza boczna
 ⁄ pięć ustawień kąta
 ⁄ obszar zastosowania: jako głowica 

górna/ dysza boczna
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

5,3 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ przyłącze: Dn15
 ⁄ w instalacji łączonej (odstęp 1 cm) 

z # 10755000, # 10751000, 
# 10651000, # 10972000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 lub 
# 40874000 konieczny zestaw 
podtynkowy # 28486180

 ⁄ w instalacji oddzielnej montaż za pomocą 
gwintu Dn15

 ⁄ do montażu kilku jako głowicy prysznicowej 
konieczny wzornik montażowy 
# 28470180

chrom 36822000 1.343,00
wykończenie 
specjalne**

36822XXX 2.015,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

 ⁄ Wzornik montażowy, Dn15  28470180 1.189,00
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11.24

  
DYsZA BoCZnA, Dn15

 ⁄ dysza boczna
 ⁄ z regulacją kąta
 ⁄ rozeta: okrągła
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

5 l/ min
 ⁄ popielata tarcza strumieniowa
 ⁄ przyłącze: Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 28464000 476,00
wykończenie 
specjalne**

28464XXX 715,00

  

 

  
DYsZA BoCZnA, Dn15

 ⁄ dysza boczna
 ⁄ z regulacją kąta
 ⁄ rozeta: prostokątna
 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ przepływ strumień normalny (przy 3 bar): 

5 l/ min
 ⁄ popielata tarcza strumieniowa
 ⁄ przyłącze: Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 28469000 508,00
wykończenie 
specjalne**

28469XXX 762,00
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AXor główki prysznicowe  
GŁÓWkA PrYsZniCoWA one 2JeT, Dn15

 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ strumień: normalny, strumień wodospadowy
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 12 l/ min
 ⁄ nie pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ obudowa z metalu
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15

chrom 45720000 718,00
wykończenie 
specjalne**

45720XXX 1.076,00
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GŁÓWkA PrYsZniCoWA 85 1JeT, Dn15

 ⁄ wielkość: 85 mm
 ⁄ strumień: eco
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 9 l/ min
 ⁄ pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 26025000 421,00
wykończenie 
specjalne**

26025XXX 632,00

  

 

Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU 
PrYsZniCoWeGo, Dn15

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 
a także ułatwienie montażu, przyłącza 
z lewei i prawej

 ⁄ montaż tłumiący szumy

 28486180 579,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł prysznicowy, element zewnętrzny, 

Dn15
chrom 28491000 1.780,00
wykończenie 
specjalne**

28491XXX 2.669,00

 ⁄ Moduł prysznicowy 12x12, element 
zewnętrzny, Dn15

chrom 36822000 1.343,00
wykończenie 
specjalne**

36822XXX 2.015,00
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GŁÓWkA PrYsZniCoWA 2JeT orGAniC, 
Dn15

 ⁄ zmiana strumienia poprzez obrót
 ⁄ strumień: normalny, soft
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 13 l/ min
 ⁄ nie pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ obudowa z metalu
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 12680000 740,00
wykończenie 
specjalne**

12680XXX 1.110,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00
wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00

  
GŁÓWkA PrYsZniCoWA 2JeT, Dn15
 ⁄ zmiana strumienia poprzez obrót
 ⁄ strumień: normalny, soft
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ nie pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ obudowa z metalu
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 28532000 733,00
wykończenie 
specjalne**

28532XXX 1.099,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Główka prysznicowa 1jet, Dn15 chrom 10531000 453,00

wykończenie 
specjalne**

10531XXX 680,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00
wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00

  
GŁÓWkA PrYsZniCoWA 1JeT, Dn15

 ⁄ strumień: normalny
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 8 l/ min
 ⁄ nie pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ obudowa z metalu
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10531000 453,00
wykończenie 
specjalne**

10531XXX 680,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Główka prysznicowa 2jet, Dn15 chrom 28532000 733,00

wykończenie 
specjalne**

28532XXX 1.099,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00
wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00

Axor showersolutions

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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GŁÓWkA PrYsZniCoWA 120 3JeT

 ⁄ wielkość: 125 mm
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ strumień: rainAir, rain, WhirlAir
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ odizolowany korpus
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 26050000 435,00
wykończenie 
specjalne**

26050XXX 653,00

  

ecosmart 9 l/ min
 ⁄ Główka prysznicowa 120 3jet, ecosmart 

9 l/ min
chrom 26051000 435,00
wykończenie 
specjalne**

26051XXX 653,00

G
 1/2

160

72 °
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GŁÓWkA PrYsZniCoWA 100 1JeT 
ClAssiC, Dn15

 ⁄ wielkość: 100 mm
 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ pasuje na brzeg wanny/cokół z płytek
 ⁄ obudowa z metalu
 ⁄ łatwy do wypłukania filtr
 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16320000 839,00
nikiel szczotkowany 16320820 1.258,00
wykończenie 
specjalne**

16320XXX 1.258,00

  

 

AXor zestawy prysznicowe  
ZesTAW PrYsZniCoWY one 2JeT 
0,90 M

 ⁄ strumień: normalny, strumień wodospadowy
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ wąż prysznicowy z nakrętkami 

cylindrycznymi
 ⁄ drążek AXor starck 0,90 m
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 12 l/ min
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

chrom 45722000 1.196,00
wykończenie 
specjalne**

45722XXX 1.794,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa one 2jet 

(# 45720000)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m (# 28286000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie 

7 mm
chrom 96186000 34,00

noWoŚĆ
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ZesTAW PrYsZniCoWY 0.90 M  
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ 85 1JeT

 ⁄ strumień: eco
 ⁄ wielkość: 85 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ drążek 0,90 m
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 9 l/ min
 ⁄ rozstaw otworów 915 mm
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 26023000 1.581,00
wykończenie 
specjalne**

26023XXX 2.371,00

  

W zestawie:
 ⁄ GŁÓWkA PrYsZniCoWA 85 1JeT 

(# 26025000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00

wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

Axor showersolutions

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*
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ZesTAW PrYsZniCoWY AXor sTArCk 
orGAniC Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ 
2JeT

 ⁄ strumień: rain, soft
 ⁄ zmiana strumienia poprzez obrót
 ⁄ wielkość: 70 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ wąż prysznicowy z nakrętkami 

cylindrycznymi
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

chrom 12231000 2.135,00
wykończenie 
specjalne**

12231XXX 3.202,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck organic 

2jet (# 12680000)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m (# 28286000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie 

7 mm
chrom 96186000 34,00

  
ZesTAW PrYsZniCoWY AXor sTArCk 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ 2JeT

 ⁄ strumień: rain, soft
 ⁄ zmiana strumienia poprzez obrót
 ⁄ wielkość: 70 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ wąż prysznicowy z nakrętkami 

cylindrycznymi
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

chrom 27980000 2.114,00
wykończenie 
specjalne**

27980XXX 3.172,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m (# 28286000)  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Zestaw prysznicowy Axor starck z główką 

prysznicową 1jet
chrom 27983000 1.414,00
wykończenie 
specjalne**

27983XXX 2.121,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie 

7 mm
chrom 96186000 34,00

  
ZesTAW PrYsZniCoWY AXor sTArCk 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ 1JeT

 ⁄ strumień: rain
 ⁄ wielkość: 70 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ wąż prysznicowy z nakrętkami 

cylindrycznymi
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 8 l/ min
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

chrom 27983000 1.414,00
wykończenie 
specjalne**

27983XXX 2.121,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 1jet, 

Dn15 (# 10531000)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m (# 28286000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie 

7 mm
chrom 96186000 34,00

215

Axor showersolutions
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DrĄŻek PrYsZniCoWY AXor sTArCk

 ⁄ drążek z mosiądzu
 ⁄ szerokość 25 mm
 ⁄ metalowy suwak chromowany
 ⁄ suwak z bezstopniową regulacją
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne

chrom 27830000 1.111,00
wykończenie 
specjalne**

27830XXX 1.667,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m (# 28286000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie 

7 mm
chrom 96186000 34,00

  
ZesTAW PrYsZniCoWY AXor Uno  
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ 120 3JeT

 ⁄ strumień: rain, rainAir, WhirlAir
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ wielkość: 120 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ drążek 0,90 m
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ regulacja kata o 30°
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ rozstaw otworów 915 mm
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 27987000 1.414,00
wykończenie 
specjalne**

27987XXX 2.121,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ narożnikowy zestaw montażowy chrom 28693000 144,00

wykończenie 
specjalne**

28693XXX 217,00

 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie, 
7 mm

jasnoszary 96397000 36,00

  
DrĄŻek PrYsZniCoWY

 ⁄ drążek z mosiądzu
 ⁄ szerokość 22 mm
 ⁄ metalowy suwak chromowany
 ⁄ suwak z bezstopniową regulacją
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 27989000 1.417,00
wykończenie 
specjalne**

27989XXX 2.126,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 

(# 28626000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ narożnikowy zestaw montażowy chrom 28693000 144,00

wykończenie 
specjalne**

28693XXX 217,00

 ⁄ Podkładka dystansowa do korekty w pionie, 
7 mm

jasnoszary 96397000 36,00
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ZesTAW PrYsZniCoWY AXor CiTTerio  
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ s 120 3JeT

 ⁄ strumień: rain, rainAir, WhirlAir
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ wielkość: 125 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ szerokość 30 mm
 ⁄ rozstaw otworów 915 mm
 ⁄ elementy dystansujące
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 36735000 1.945,00
wykończenie 
specjalne**

36735XXX 2.918,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄  suwak prysznicowy AXor Citterio e 
(# 92726000)  

 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

Alternatywne produkty:
 ⁄ Drążek prysznicowy 0.90 m chrom 36736000 1.626,00

wykończenie 
specjalne**

36736XXX 2.439,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00

wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00
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DrĄŻek PrYsZniCoWY 0.90 M

 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ suwak rusza się na boki, w górę, w dół 

i wokół osi
 ⁄ szerokość 30 mm
 ⁄ metalowy suwak chromowany
 ⁄ suwak z bezstopniową regulacją
 ⁄ regulacja kąta
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 36736000 1.626,00
wykończenie 
specjalne**

36736XXX 2.439,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 

(# 28626000)
 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00

wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

  
ZesTAW PrYsZniCoWY AXor CiTTerio 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ s 120 3JeT

 ⁄ strumień: rain, WhirlAir, rainAir
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ wielkość: 120 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ drążek 0,90 m
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ regulacja kata o 30°
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 27991000 1.566,00
wykończenie 
specjalne**

27991XXX 2.349,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)
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DrĄŻek PrYsZniCoWY AXor CiTTerio 
0,90 M

 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ drążek z mosiądzu
 ⁄ metalowy suwak chromowany
 ⁄ suwak z blokadą
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 27831000 1.262,00
wykończenie 
specjalne**

27831XXX 1.894,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 

(# 28626000)
 

  
ZesTAW PrYsZniCoWY AXor CArlTon

 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ wielkość: 100 mm
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ drążek 0,90 m
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 27947000 2.362,00
chrom/złoty 27947090 2.887,00
wykończenie 
specjalne**

27947XXX 3.543,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa 100 1jet Classic 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

  
ZesTAW PrYsZniCoWY AXor 
MonTreUX

 ⁄ strumień: rainAir
 ⁄ wielkość: 100 mm
 ⁄ uchwyt na wąż z nakrętką stożkową
 ⁄ zestaw prysznicowy AXor Montreux 

0,90 m
 ⁄ przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min
 ⁄ rozstaw otworów 915 mm
 ⁄ chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom 27982000 2.514,00
nikiel szczotkowany 27982820 3.771,00
wykończenie 
specjalne**

27982XXX 3.771,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa 100 1jet Classic 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,60 m 
(# 28116XXX)

 

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ koszyczek na mydło chrom 42066000 768,00

nikiel szczotkowany 42066820 1.152,00
wykończenie 
specjalne**

42066XXX 1.152,00
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AXor uchwyty prysznicowe  
UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką cylindryczną
 ⁄ metal

chrom 27515000 176,00
wykończenie 
specjalne**

27515XXX 264,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00
wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00

  
UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową
 ⁄ metal

chrom 39525000 415,00
wykończenie 
specjalne**

39525XXX 623,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00

wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00

  
UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową
 ⁄ metal

chrom 16325000 420,00
nikiel szczotkowany 16325820 628,00
wykończenie 
specjalne**

16325XXX 628,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,25 m chrom 28112000 296,00

nikiel szczotkowany 28112820 444,00
wykończenie 
specjalne**

28112XXX 444,00

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,60 m chrom 28116000 334,00
nikiel szczotkowany 28116820 501,00
wykończenie 
specjalne**

28116XXX 501,00

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 2,00 m chrom 28120000 370,00
nikiel szczotkowany 28120820 554,00
wykończenie 
specjalne**

28120XXX 554,00
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UCHWYT PrYsZniCoWY

 ⁄ stała pozycja uchwytu
 ⁄ dla węży z nakrętką cylindryczną
 ⁄ metal

chrom 45721000 294,00
wykończenie 
specjalne**

45721XXX 441,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00
wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00
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AXor Przyłącza węży FixFit  
FiXFiT soFTCUBe, Dn15

 ⁄ kątownik przyłączeniowy z tworzywa
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 36731000 139,00
wykończenie 
specjalne**

36731XXX 208,00

  
 

noWoŚĆ
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FiXFiT sQUAre, Dn15

 ⁄ kątownik przyłączeniowy z tworzywa
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 36732000 139,00
wykończenie 
specjalne**

36732XXX 208,00

  
 

noWoŚĆ

  
FiXFiT PrZYŁĄCZe WĘŻA, Dn15

 ⁄ metalowy kątownik przyłączeniowy
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 27451000 147,00
wykończenie 
specjalne**

27451XXX 220,00

  
 

  
FiXFiT ClAssiC PrZYŁĄCZe WĘŻA, Dn15

 ⁄ metalowy kątownik przyłączeniowy
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 16884000 168,00
nikiel szczotkowany 16884820 256,00
wykończenie 
specjalne**

16884XXX 256,00
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AXor uchwyty Porter  
FiXFiT PorTer roUnD

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ metalowy kątownik przyłączeniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 36733000 431,00
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FiXFiT PorTer sQUAre

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ metalowy kątownik przyłączeniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 36734000 431,00
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UCHWYT PorTer 12X12

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ metalowy kątownik przyłączeniowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranżowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 36724000 647,00
wykończenie 
specjalne**

36724XXX 970,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00
wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00

  
UCHWYT PorTer

 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ dla węży z nakrętką stożkową

chrom 11626000 812,00
wykończenie 
specjalne**

11626XXX 1.218,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00

wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00
wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00
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AXor sTArCk orGAniC ZesTAW PorTer 
12 X 12

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, główka 
prysznicowa Axor starck 2jet. Wąż 
prysznicowy z efektem powierzchni 
metalicznej 1,25 m

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranżowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

chrom 12232000 1.733,00
wykończenie 
specjalne**

12232XXX 2.599,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00

Axor showersolutions
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ZesTAW PorTer 12 X 12

 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, główka 
prysznicowa Axor starck 2jet. Wąż 
prysznicowy z efektem powierzchni 
metalicznej 1,25 m

 ⁄ z uchwytem
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ w instalacji łączonej (odległość 10 mm) 

rekomendujemy montaż poziomy
 ⁄ w przypadku instalacji łączonej (odległość 

10mm) musi być użyty zestaw podstawowy 
# 28486180

 ⁄ w dowolnie zaaranżowanej instalacji 
(rozstaw wiekszy niz 10 mm), nie jest 
wymagany zestaw podstawowy

chrom 12626000 1.733,00
wykończenie 
specjalne**

12626XXX 2.599,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

prysznicowego, Dn15
 28486180 579,00
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UCHWYT PorTer

 ⁄ dla węży z nakrętką cylindryczną
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ metal
 ⁄ zawór zwrotny

chrom 45723000 821,00
wykończenie 
specjalne**

45723XXX 1.231,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28282000 216,00

wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00
wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00

12
50

AXor węże prysznicowe  
AXor WĄŻ PrYsZniCoWY 1,25 M

 ⁄ powłoka z tworzywa
 ⁄ długość węża: 1,25 m
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ ochrona przed załamaniem

chrom 28622000 129,00
wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28626000 139,00

wykończenie 
specjalne**

28626XXX 208,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28624000 148,00
wykończenie 
specjalne**

28624XXX 222,00
 

noWoŚĆ

Axor showersolutions
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WĄŻ PrYsZniCoWY 1,25 M 
Z reGUlACJĄ sTrUMieniA WoDY

 ⁄ powłoka z tworzywa
 ⁄ długość węża: 1,25 m
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ ochrona przed załamaniem
 ⁄ nakrętka cylindryczna z obu stron

chrom 28127000 249,00
nikiel szczotkowany 28127820 373,00
mosiądz polerowany28127930 373,00
wykończenie 
specjalne**

28127XXX 373,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m z regulacją 

strumienia wody
chrom 28128000 258,00
nikiel szczotkowany 28128820 387,00
mosiądz polerowany28128930 387,00
wykończenie 
specjalne**

28128XXX 387,00

noWoŚĆ
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WĄŻ PrYsZniCoWY 1,25 M

 ⁄ powłoka z tworzywa
 ⁄ długość węża: 1,25 m
 ⁄ łożysko zapobiegające skręceniu
 ⁄ ochrona przed załamaniem
 ⁄ nakrętka cylindryczna z obu stron

chrom 28282000 216,00
wykończenie 
specjalne**

28282XXX 324,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m chrom 28286000 238,00

wykończenie 
specjalne**

28286XXX 357,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 2,00 m chrom 28284000 259,00
wykończenie 
specjalne**

28284XXX 388,00

  
WĄŻ PrYsZniCoWY MeTAloWY, 1,25 M

 ⁄ metalowy wąż prysznicowy
 ⁄ bez powłoki z tworzywa
 ⁄ długość węża: 1,25 m
 ⁄ obustronne łożysko
 ⁄ ochrona przed załamaniem

chrom 28112000 296,00
nikiel szczotkowany 28112820 444,00
wykończenie 
specjalne**

28112XXX 444,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,60 m chrom 28116000 334,00

nikiel szczotkowany 28116820 501,00
wykończenie 
specjalne**

28116XXX 501,00

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 2,00m chrom 28120000 370,00
nikiel szczotkowany 28120820 554,00
wykończenie 
specjalne**

28120XXX 554,00

Axor showersolutions
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M o D U Ł Y  T e r M o s T A T Y C Z n e 
A X o r  Z  T e C H n o l o G i Ą  s e l e C T .

e s T e T Y k A  i  F U n k C J o n A l n o Ś Ć .
D o  P e r F e k C J i .

Dostępne w trzech wariantach; z rozetą kwadratową, 

czworokątną z zaoblonymi narożnikami oraz okrągłą. 

A X o r  P r Y s Z n i C s e l e C T
T e r M o s T A T Y .

Modułowe. Łatwe w zestawianiu. AXor 

Pryszniceselect w wersji termostatycznej. 

Łatwe w obsłudze dzięki technologii 

select. Pozwalają na obsługę kilku źródeł 

wypływu wody. Pojedyńczo lub 

jednocześnie. Łatwy montaż na bazie 

iBox universal.

rasowe wzornictwo. Funkcjonalność. Moduły 

termostatyczne AXor to synonim komfortu pod 

prysznicem. intuicyjne w obsłudze.  

Z technologią select. 

A X o r  o n e 

Płaski. Wyważony. Monolityczny. AXor one 

element do sterowania prysznicami. interakcja.  

Dzięki technologii select. Duże przyciski do obsługi 

funkcji prysznica. Może obsługiwać 1,2 lub 3 źródła 

wypływu wody. Montaż podtynkowy.

Za naciśnięciem przycisku. Precyzyjna regulacja 

temperatury. rozety wykonane z metalu. 

różnorodność modeli. Do perfekcji.



A X o r  s e l e C T  M o D U Ł  
T e r M o s T A T Y C Z n Y

Techniczne uzupełnienie dla elementu Wody. 

Moduł termostatyczny AXor select. Przejrzysty  

i intuicyjny w obsłudze. Ponadczasowy. Perfekcyj-

nie zintegrowany z otoczeniem. Łatwa obsługa 

dzięki dużym przyciskom select. od 3 do 5 

źródeł wypływu wody, w zależności od modelu. 

Precyzyjne przełączanie za naciśnięciem  

przycisku. Mechaniczne. Ze zintegrowanym 

termostatem i uchwytem Porter. 

Projekt: Phoenix Design

Metalowa obudowa  

i ramka

regulacja przepływem  

z funkcją włącz/wyłącz

Zintegrowany metalowy 

FixFit porter

Czytelne 

symbole

Termostat  

z czytelnym wskazaniem 

temperatury

Zintegrowana 

technologia select 

w minimalistycznym 

designie

Płytka zabudowa  

16.5 mm

Cakowita 

wysokość:

90 mm

Metalowa 

obudowa 

i ramka

A
Xo

r 
Pr

ys
zn

ic
e



11.38

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Moduły termostatyczne select  
MoDUŁ TerMosTATYCZnY seleCT 
460/90 Do 2 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ regulacja ilości wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, 

jednostka instalacyjna, przyciski, 
Zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny

chrom 18355000 6.315,00
wykończenie 
specjalne**

18355XXX 9.472,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podstawowy do modułu 

termostatycznego do 2 odbiorników
 18310180 3.444,00

noWoŚĆ
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU 
TerMosTATYCZneGo  
Do 2 oDBiornikÓW

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 18310180 3.444,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł termostatyczny select 460/90  

do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 18355000 6.315,00
wykończenie 
specjalne**

18355XXX 9.472,00

noWoŚĆ

  
MoDUŁ TerMosTATYCZnY seleCT 
530/90 Do 3 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ regulacja ilości wypływającej wody
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, 

jednostka instalacyjna, przyciski, 
Zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny

chrom 18356000 7.463,00
wykończenie 
specjalne**

18356XXX 11.194,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podstawowy do modułu 

termostatycznego do 3 odbiorników
 18311180 4.018,00
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU 
TerMosTATYCZneGo  
Do 3 oDBiornikÓW

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 18311180 4.018,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł termostatyczny select 530/90  

do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 18356000 7.463,00
wykończenie 
specjalne**

18356XXX 11.194,00

noWoŚĆ
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MoDUŁ TerMosTATYCZnY seleCT 
600/90 Do 4 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 4 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulacja ilości wypływającej wody
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, 

jednostka instalacyjna, przyciski, 
Zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny

chrom 18357000 8.611,00
wykończenie 
specjalne**

18357XXX 12.916,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do modułu 

termostatycznego do 4 odbiorników
 18312180 4.592,00

noWoŚĆ
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU 
TerMosTATYCZneGo  
Do 4 oDBiornikÓW

 ⁄ obsługuje 4 odbiorniki
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 18357000 8.611,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł termostatyczny select 600/90  

do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 18357000 8.611,00
wykończenie 
specjalne**

18357XXX 12.916,00

noWoŚĆ

Axor showersolutions

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

A
XO

R 
Pr

ys
zn

ic
e



11.40

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

MoDUŁ TerMosTATYCZnY seleCT 
670/90 Do 5 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 5 odbiorników
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ regulacja ilości wypływającej wody
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, 

jednostka instalacyjna, przyciski, 
Zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny

chrom 18358000 9.759,00
wykończenie 
specjalne**

18358XXX 14.638,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do modułu 

termostatycznego do 5 odbiorników
 18313180 5.166,00
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU 
TerMosTATYCZneGo  
Do 5 oDBiornikÓW

 ⁄ obsługuje 5 odbiorników
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 18313180 5.166,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł termostatyczny select 670/90  

do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 18358000 9.759,00
wykończenie 
specjalne**

18358XXX 14.638,00

noWoŚĆ

AXor showerCollection  
MoDUŁ Z TerMosTATeM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn20

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal

chrom 10751000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

10751XXX 7.025,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

z termostatem, Dn20
 10750180 3.965,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do modułu 

z termostatem
chrom 10790000 440,00
wykończenie 
specjalne**

10790XXX 659,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU 
Z TerMosTATeM, Dn20

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ zawory grzybkowe
 ⁄ podłączenie z prawej lub lewej strony
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10750180 3.965,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł z termostatem, montaż podtynkowy, 

element zewnętrzny, Dn20
chrom 10751000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

10751XXX 7.025,00

 ⁄ Moduł z termostatem, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 12717000 4.683,00
wykończenie 
specjalne**

12717XXX 7.025,00

  
TerMosTAT 12X12, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn20

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal

chrom 10755000 3.029,00
wykończenie 
specjalne**

10755XXX 4.543,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do baterii 

termostatycznej 12x12, Dn20
 10754180 1.526,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do modułu 

z termostatem
chrom 10790000 440,00
wykończenie 
specjalne**

10790XXX 659,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 12X12, Dn20

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10754180 1.526,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Bateria termostatyczna High Flow, montaż 

podtynkowy, element zewnętrzny, 12x12
chrom 12712000 2.708,00
wykończenie 
specjalne**

12712XXX 4.061,00

 ⁄ Termostat 12x12, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny, Dn20

chrom 10755000 3.029,00
wykończenie 
specjalne**

10755XXX 4.543,00

 ⁄ Bateria termostatyczna 12x12, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny, Dn20

chrom 36702000 1.891,00
wykończenie 
specjalne**

36702XXX 2.836,00

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do MoDUŁU 
Z TerMosTATeM

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

chrom 10790000 440,00
wykończenie 
specjalne**

10790XXX 659,00
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ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY, 
Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15/Dn20
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ w instalacji łączonej (odstęp 1 cm) 

z # 10755000, # 10751000, 
# 10651000, # 28491000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 lub 
# 40874000 konieczny zestaw 
podtynkowy # 10971180

 ⁄ w instalacji oddzielnej możliwe 
zastosowanie zestawu podtynkowego 
# 15973180, # 15974180 lub 
# 15970180

chrom 10972000 968,00
wykończenie 
specjalne**

10972XXX 1.452,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do zaworu 

odcinającego, Dn15
 10971180 634,00

 ⁄ Axor zawór odcinający Dn15  16973180 374,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn15  16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający Dn20  16970180 406,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do ZAWorU 
oDCinAJĄCeGo, Dn15

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 55 l/ min
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ podłączenie z prawej lub lewej strony
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10971180 634,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

  
AXor ZAWÓr oDCinAJĄCY Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 80 l/ min

 16973180 374,00
  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor Zawór odcinający 40 l/min, Dn15  16974180 388,00

 ⁄ Axor Zawór odcinający 130 l/min, Dn20  16970180 406,00

noWoŚĆ

Axor showersolutions

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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Trio/QUATTro, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ 3 odbiorniki: w instalacji rozproszonej 
(odległość większa niż 10 mm) musi być 
użyty zestaw podstawowy # 15930180

 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu
 ⁄ Jednocześnie może obsługiwać 

 2 odbiorniki

chrom 10932000 1.186,00
wykończenie 
specjalne**

10932XXX 1.779,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do zaworu 

odcinająco-przełączającego Trio 12x12
 36770180 1.128,00

 ⁄ Axor Quattro, przełącznik czterodrożny, 
Dn20

 16930180 1.162,00

 ⁄ Axor Trio Universal, zawór odcinająco-
przełączający, Dn20

 16982180 737,00

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do ZAWorU 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCeGo Trio 
12X12

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ 1 wejście/2 wyjścia
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 36770180 1.128,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Trio/Quattro element zewnętrzny 12x12 chrom 36772000 675,00

wykończenie 
specjalne**

36772XXX 1.013,00

 ⁄ Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny, Dn15

chrom 10932000 1.186,00
wykończenie 
specjalne**

10932XXX 1.779,00

 ⁄ Trio/Quattro, element zewnętrzny, Dn15 chrom 12731000 921,00
wykończenie 
specjalne**

12731XXX 1.381,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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AXor Trio UniVersAl, ZAWÓr 
oDCinAJĄCo-PrZeŁĄCZAJĄCY, Dn20

 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 
uszczelniający

 ⁄ montaż podtynkowy, wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - dwa wyjścia
 ⁄ ma możliwość odcięcia wypływu wody 

(FUnkCJA sToP)
 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Trio
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16982180 737,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00

noWoŚĆ
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AXor QUATTro, PrZeŁĄCZnik 
CZTeroDroŻnY, Dn20

 ⁄ wymaga regulacji przepływu
 ⁄ w zestawie: zawór ceramiczny, kołnierz 

uszczelniający
 ⁄ montaż podtynkowy. wkład ceramiczny
 ⁄ jedno wejście - trzy wyjścia
 ⁄ BrAk FUnkCJi sToP. stosować 

w połączeniu z urządzeniami, które 
posiadają funkcję odcięcia wypływu wody

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 65 l/ min

 16930180 1.162,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm  92990000 197,00
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ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!

ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!

ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!

ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!
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MoDUŁ Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ , 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ sposób montażu: Dn15
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

główka prysznicowa Axor starck 2jet. 
Wąż prysznicowy z efektem powierzchni 
metalicznej 1,25 m

 ⁄ zawór zwrotny

chrom 10651000 3.308,00
wykończenie 
specjalne**

10651XXX 4.963,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu z główką 

prysznicową, Dn15
 10650180 854,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU 
Z GŁÓWkĄ PrYsZniCoWĄ, Dn15

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ zawór ceramiczny 180°
 ⁄ w pionie lub poziomie
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

 10650180 854,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł z główką prysznicową, element 

zewnętrzny, Dn15
chrom 10651000 3.308,00
wykończenie 
specjalne**

10651XXX 4.963,00
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11.45

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor showerselect soft  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
sHoWerseleCT, HiGHFloW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ materiał: metal

chrom 36711000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36711XXX 2.822,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zawór odcinający showerselect  

do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 36773000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36773XXX 2.822,00

 ⁄ rozeta przedłużająca 172 x 172 mm chrom 98860000 196,00
wykończenie 
specjalne**

98860XXX 294,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
sHoWerseleCT, HiGHFloW, 
Do JeDneGo oDBiornikA, 
Z DoDATkoWYM WYJŚCieM, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 

34 l/ min
 ⁄ przepływ odejście górne: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przycisk
 ⁄ materiał: metal

chrom 36706000 2.603,00
wykończenie 
specjalne**

36706XXX 3.905,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 172 x 172 mm chrom 98860000 196,00

wykończenie 
specjalne**

98860XXX 294,00

 ⁄ Zawór odcinający showerselect  
do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 36773000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36773XXX 2.822,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal 

 93171000 145,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00
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11.46

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

ZAWÓr oDCinAJĄCY sHoWerseleCT 
Do 3 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ zawór start/stop
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, jednostka 

instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36773000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36773XXX 2.822,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 172 x 172 mm chrom 98860000 196,00

wykończenie 
specjalne**

98860XXX 294,00

 ⁄ Bateria termostatyczna showerselect, 
highflow, montaż podtynkowy, element 
zewnętrzny

chrom 36711000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36711XXX 2.822,00

 ⁄ Bateria termostatyczna showerselect, 
highflow, do jednego odbiornika, 
z dodatkowym wyjściem, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36706000 2.603,00
wykończenie 
specjalne**

36706XXX 3.905,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

  

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
sHoWerseleCT Do JeDneGo 
oDBiornikA, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36705000 2.603,00
wykończenie 
specjalne**

36705XXX 3.905,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 172 x 172 mm chrom 98860000 196,00

wykończenie 
specjalne**

98860XXX 294,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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11.47

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
sHoWerseleCT Do 2 oDBiornikÓW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36707000 2.836,00
wykończenie 
specjalne**

36707XXX 4.254,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ rozeta przedłużająca 172 x 172 mm chrom 98860000 196,00

wykończenie 
specjalne**

98860XXX 294,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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11.48
Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

kolor nr art. Cena*

Axor showersolutions

AXor showerselect round  
BATeriA TerMosTATYCZnA AXor 
sHoWerseleCT roUnD, HiGHFloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ materiał: metal

chrom 36721000 1.881,00
nikiel szczotkowany 36721820 2.822,00
mosiądz polerowany36721930 2.822,00
wykończenie 
specjalne**

36721XXX 2.822,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zawór odcinający Axor showerselect 

round, do 3 odbiorników, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36727000 1.881,00
nikiel szczotkowany 36727820 2.822,00
mosiądz polerowany36727930 2.822,00
wykończenie 
specjalne**

36727XXX 2.822,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA AXor 
sHoWerseleCT roUnD, HiGHFloW, 
Do 1 oDBiornikA, Z DoDATkoWYM 
WYJŚCieM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 

34 l/ min
 ⁄ przepływ odejście górne: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przycisk
 ⁄ materiał: metal

chrom 36726000 2.603,00
nikiel szczotkowany 36726820 3.905,00
mosiądz polerowany36726930 3.905,00
wykończenie 
specjalne**

36726XXX 3.905,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zawór odcinający Axor showerselect 

round, do 3 odbiorników, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36727000 1.881,00
nikiel szczotkowany 36727820 2.822,00
mosiądz polerowany 36727930 2.822,00
wykończenie 
specjalne**

36727XXX 2.822,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00
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11.49**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

kolor nr art. Cena*

Axor showersolutions

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY AXor 
sHoWerseleCT roUnD,  
Do 3 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, jednostka 

instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36727000 1.881,00
nikiel szczotkowany 36727820 2.822,00
mosiądz polerowany36727930 2.822,00
wykończenie 
specjalne**

36727XXX 2.822,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Bateria termostatyczna Axor showerselect 

round, HighFlow, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 36721000 1.881,00
nikiel szczotkowany 36721820 2.822,00
mosiądz polerowany36721930 2.822,00
wykończenie 
specjalne**

36721XXX 2.822,00

 ⁄ Bateria termostatyczna Axor showerselect 
round, HighFlow, do 1 odbiornika, 
z dodatkowym wyjściem, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36726000 2.603,00
nikiel szczotkowany 36726820 3.905,00
mosiądz polerowany36726930 3.905,00
wykończenie 
specjalne**

36726XXX 3.905,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

20

17
0

Ø

  
BATeriA TerMosTATYCZnA AXor 
sHoWerseleCT roUnD  
Do 1 oDBiornikA, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36722000 2.603,00
nikiel szczotkowany 36722820 3.905,00
mosiądz polerowany36722930 3.905,00
wykończenie 
specjalne**

36722XXX 3.905,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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11.50

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
AXor sHoWerseleCT roUnD 
Do 2 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36723000 2.836,00
nikiel szczotkowany 36723820 4.254,00
mosiądz polerowany 36723930 4.254,00
wykończenie 
specjalne**

36723XXX 4.254,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Prysznicselect square  
BATeriA TerMosTATYCZnA AXor 
sHoWerseleCT sQUAre, HiGHFloW, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna
 ⁄ materiał: metal

chrom 36718000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36718XXX 2.822,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zawór odcinający Axor showerselect 

square, do 3 odbiorników, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36717000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36717XXX 2.822,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA AXor 
sHoWerseleCT sQUAre, HiGHFloW, 
Do 1 oDBiornikA, Z DoDATkoWYM 
WYJŚCieM, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 

34 l/ min
 ⁄ przepływ odejście górne: 59 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przycisk
 ⁄ materiał: metal

chrom 36716000 2.603,00
wykończenie 
specjalne**

36716XXX 3.905,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zawór odcinający Axor showerselect 

square, do 3 odbiorników, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36717000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36717XXX 2.822,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

74-102

17
0/

17
0

49
Ø

48
Ø

20

170

17
0

20

66-94

48
Ø

49
Ø

60
11

017
0/

17
0

170

17
0

Axor showersolutions

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
ZAWÓr oDCinAJĄCY AXor 
sHoWerseleCT sQUAre,  
Do 3 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY
 ⁄ obsługuje 3 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: rozeta z metalu, jednostka 

instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36717000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36717XXX 2.822,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Bateria termostatyczna Axor showerselect 

square, HighFlow, montaż podtynkowy, 
element zewnętrzny

chrom 36718000 1.881,00
wykończenie 
specjalne**

36718XXX 2.822,00

 ⁄ Bateria termostatyczna Axor showerselect 
square, HighFlow, do 1 odbiornika, 
z dodatkowym wyjściem, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny

chrom 36716000 2.603,00
wykończenie 
specjalne**

36716XXX 3.905,00

 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 
universal

 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA AXor 
sHoWerseleCT sQUAre  
Do 1 oDBiornikA, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36714000 2.603,00
wykończenie 
specjalne**

36714XXX 3.905,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

  
BATeriA TerMosTATYCZnA 
AXor sHoWerseleCT sQUAre 
Do 2 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta z metalu, 

jednostka instalacyjna, przyciski
 ⁄ materiał: metal

chrom 36715000 2.836,00
wykończenie 
specjalne**

36715XXX 4.254,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018
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  BATeriA TerMosTATYCZnA 
AXor sHoWerseleCT sQUAre 
Do 2 oDBiornikÓW Z FiXFiT i PorTer, 
MonTAŻ  PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ brak możliwości regulacji ilości 

wypływającej wody
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 26 l/ min
 ⁄ z uchwytem
 ⁄ w zestawie: uchwyt, rozeta, tuleja, jednostka 

instalacyjna, przyciski, zintegrowany FixFit 
i Porter   

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach 
specjalnych szczotkowanych.

chrom 36712000 3.472,00
wykończenie 
specjalne**

36712XXX 5.208,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor iBox universal Dn15/Dn20  01700180 513,00

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,25 m chrom 28622000 129,00
wykończenie 
specjalne**

28622XXX 193,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  element przedłużający do FixFit Porter    chrom 13601000 440,00
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00
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AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 mm do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

elementy opcjonalne - przyciski - zamawiane osobno  

 ⁄ Przycisk on/off czarny 93579610 36,00

 ⁄ Przycisk główka prysznicowa czarny 93573610 36,00

 ⁄ Przycisk duży deszcz czarny 93571610 36,00

 ⁄ Przycisk mały deszcz czarny 93572610 36,00

 ⁄ Przycisk wodospad czarny 93574610 36,00

 ⁄ Przycisk masaż czarny 93575610 36,00

 ⁄ Przycisk Mono czarny 93576610 36,00

 ⁄ Przycisk wanna czarny 93577610 36,00

 ⁄ Przycisk dysze boczne czarny 93578610 36,00

Axor showersolutions

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
MoDUŁ Z TerMosTATeM  
Do 2 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ 2 wyjścia i 1 wyjście dodatkowe
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wygodne włączanie i wyłączanie 

odbiorników za pomocą dużego przycisku 
select

 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop, 
zawór ceramiczny 90°

 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ możliwość dezynfekcji termicznej
 ⁄ przepływ na odbiornik: 24 l/ min
 ⁄ przepływ przy jednoczesnym użyciu 

wszystkich odbiorników: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: element zewnętrzny, jednostka 

instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal

chrom 45712000 3.731,00
wykończenie 
specjalne**

45712XXX 5.597,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podstawowy do modułu 

z termostatem    
 45710180 1.380,00

  
MoDUŁ Z TerMosTATeM  
Do 3 oDBiornikÓW, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ 3 wyjścia i 1 wyjście dodatkowe
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ wygodne włączanie i wyłączanie 

odbiorników za pomocą dużego przycisku 
select

 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop, 
zawór ceramiczny 90°

 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ możliwość dezynfekcji termicznej
 ⁄ przepływ na odbiornik: 24 l/ min
 ⁄ przepływ przy jednoczesnym użyciu 

wszystkich odbiorników: 30 l/ min
 ⁄ w zestawie: element zewnętrzny, jednostka 

instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal

chrom 45713000 4.876,00
wykończenie 
specjalne**

45713XXX 7.313,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podstawowy do modułu 

z termostatem    
 45710180 1.380,00
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AXor one  
MoDUŁ Z TerMosTATeM  
Do 1 oDBiornikA, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ 1 wyjście i 1 wyjście dodatkowe
 ⁄ wygodne włączanie i wyłączanie 

odbiorników za pomocą dużego przycisku 
select

 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop, 
zawór ceramiczny 90°

 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ możliwość dezynfekcji termicznej
 ⁄ przepływ na odbiornik: 24 l/ min
 ⁄ w zestawie: element zewnętrzny, jednostka 

instalacyjna
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ materiał: metal

chrom 45711000 2.985,00
wykończenie 
specjalne**

45711XXX 4.478,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podstawowy do modułu 

z termostatem    
 45710180 1.380,00
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
 ZesTAW PoDsTAWoWY Do MoDUŁU  
Z TerMosTATeM 

 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody  

a także ułatwienie montażu

 45710180 1.380,00
  

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do MoDUŁU 
TerMosTATYCZneGo

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

chrom 45790000 1.005,00
wykończenie 
specjalne**

45790XXX 1.507,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Zestaw podstawowy do modułu 

z termostatem    
 45710180 1.380,00
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ZAWÓr oDCinAJĄCY, MonTAŻ 
PoDTYnkoWY, eleMenT ZeWnĘTrZnY 

 ⁄ wygodne włączanie i wyłączanie 
odbiorników za pomocą dużego przycisku 
select

 ⁄ sposób montażu: zestaw podstawowy
 ⁄ obsługuje 1 odbiornik
 ⁄ materiał: metal   

chrom 45771000 1.393,00
wykończenie 
specjalne**

45771XXX 2.090,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zestaw podstawowy do zaworu 

odcinającego    
chrom 45770180 936,00

  
ZesTAW PoDsTAWoWY Do ZAWorU 
oDCinAJĄCeGo

 ⁄ przepływ przy 3 bar: 30 l/ min
 ⁄ podłączenie z prawej lub lewej strony
 ⁄ montaż tłumiący szumy
 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 

a także ułatwienie montażu

chrom 45770180 936,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄  Zawór odcinający, montaż podtynkowy, 

element zewnętrzny
chrom 45771000 1.393,00
wykończenie 
specjalne**

45771XXX 2.090,00
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Baterie termostatyczne wannowe do montażu natynkowego  
WAnnoWA BATeriA TerMosTATYCZnA 
1200, MonTAŻ nATYnkoWY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednocześnie może obsługiwać 

2 odbiorniki
 ⁄ zawór start/stop, wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 

16 l/ min
 ⁄ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 

20 l/ min
 ⁄ półka ze szkła hartowanego
 ⁄ kolor półki: chrom
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ materiał: Uchwyty wykonane z metalu
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 45421000 8.372,00
nikiel szczotkowany 45421820 12.557,00
mosiądz polerowany45421930 12.557,00
wykończenie 
specjalne**

45421XXX 12.557,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wannowa bateria termostatyczna 800, 

montaż natynkowy
chrom 45420000 6.936,00
nikiel szczotkowany 45420820 10.405,00
mosiądz polerowany45420930 10.405,00
wykończenie 
specjalne**

45420XXX 10.405,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m z regulacją 

strumienia wody
chrom 28127000 249,00
nikiel szczotkowany 28127820 373,00
mosiądz polerowany28127930 373,00
wykończenie 
specjalne**

28127XXX 373,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m z regulacją 
strumienia wody

chrom 28128000 258,00
nikiel szczotkowany 28128820 387,00
mosiądz polerowany28128930 387,00
wykończenie 
specjalne**

28128XXX 387,00
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WAnnoWA BATeriA TerMosTATYCZnA 
800, MonTAŻ nATYnkoWY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednocześnie może obsługiwać 

2 odbiorniki
 ⁄ wkład termostatyczny, zawór start/stop
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 

16 l/ min
 ⁄ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 

20 l/ min
 ⁄ półka ze szkła hartowanego
 ⁄ kolor półki: chrom
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ rozstaw: 150 mm ± 12 mm

chrom 45420000 6.936,00
nikiel szczotkowany 45420820 10.405,00
mosiądz polerowany45420930 10.405,00
wykończenie 
specjalne**

45420XXX 10.405,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wannowa bateria termostatyczna 1200, 

montaż natynkowy
chrom 45421000 8.372,00
nikiel szczotkowany 45421820 12.557,00
mosiądz polerowany45421930 12.557,00
wykończenie 
specjalne**

45421XXX 12.557,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m z regulacją 

strumienia wody
chrom 28127000 249,00
nikiel szczotkowany 28127820 373,00
mosiądz polerowany28127930 373,00
wykończenie 
specjalne**

28127XXX 373,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m z regulacją 
strumienia wody

chrom 28128000 258,00
nikiel szczotkowany 28128820 387,00
mosiądz polerowany28128930 387,00
wykończenie 
specjalne**

28128XXX 387,00

noWoŚĆ
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AXor Bateria termostatyczna do montażu natynkowo/podtynkowego  

BATeriA TerMosTATYCZnA 800, 
MonTAŻ nATYnkoWo/PoDTYnkoWY

 ⁄ obsługuje 2 odbiorniki
 ⁄ jednoczesne wykorzystanie kilku 

odbiorników
 ⁄ zawór start/stop, wkład termostatyczny
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury
 ⁄ przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 

15 l/ min
 ⁄ przepływ odejście górne: 22 l/ min
 ⁄ półka ze szkła hartowanego
 ⁄ kolor półki: chrom
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ tłumiki szumów
 ⁄ materiał: Uchwyty wykonane z metalu
 ⁄ filtry w przyłączach

chrom 45440000 5.741,00
nikiel szczotkowany 45440820 8.611,00
mosiądz polerowany45440930 8.611,00
wykończenie 
specjalne**

45440XXX 8.611,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do baterii 

termostatycznej 800 
 45442180 459,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m z regulacją 

strumienia wody
chrom 28127000 249,00
nikiel szczotkowany 28127820 373,00
mosiądz polerowany28127930 373,00
wykończenie 
specjalne**

28127XXX 373,00

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m z regulacją 
strumienia wody

chrom 28128000 258,00
nikiel szczotkowany 28128820 387,00
mosiądz polerowany28128930 387,00
wykończenie 
specjalne**

28128XXX 387,00

noWoŚĆ
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ZesTAW PoDsTAWoWY Do BATerii 
TerMosTATYCZneJ 800

 ⁄ przyłącze Dn15
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 45442180 459,00
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe 
800

 ⁄ możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, 
wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół

 ⁄ jednocześnie może obsługiwać 
 2 odbiorniki

 ⁄ wielkość głowicy: 350 mm
 ⁄ półka: półka ze szkła hartowanego
 ⁄ strumień: Powderrain
 ⁄ Przepływ Powderrain (przy 3 bar): 

22 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 400 mm
 ⁄ obrotowe ramię prysznicowe
 ⁄ kolor półki: chrom
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika za pomocą przycisku 

select
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ Przyłącza Dn15
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 12 mm

chrom 27984000 15.786,00
nikiel szczotkowany 27984820 23.680,00
mosiądz polerowany27984930 23.680,00
wykończenie 
specjalne**

27984XXX 23.680,00

  

W zestawie:
 ⁄ Wąż prysznicowy 1,60 m z regulacją 

strumienia wody (# 28128XXX)
 

 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 
Dn15 (# 28532XXX)
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koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe  
Z BATeriĄ TerMosTATYCZnĄ i GŁoWiCĄ 
240 2JeT

 ⁄ głowica prysznicowa AXor Front 2Jet
 ⁄ wielkość głowicy: 279 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain, rainAir
 ⁄ zmiana strumienia przyciskiem
 ⁄ możliwość indywidualnego ustawienia  

w zakresie 300 mm
 ⁄ przepływ rainAir (przy 3 bar): 14 l/ min
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 400 mm
 ⁄ obrotowe ramię prysznicowe
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącza Dn15
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 12 mm
 ⁄ regulowany suwak
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 26020000 8.218,00
wykończenie 
specjalne**

26020XXX 12.327,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa AXor 85 1jet  
 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 

(# 28626000)
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe  
Z BATeriĄ TerMosTATYCZnĄ i GŁoWiCĄ 
180 1JeT

 ⁄ głowica prysznicowa AXor Citterio
 ⁄ wielkość głowicy: 180 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 420 mm
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącza Dn15
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 16 mm
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ regulowane ograniczenie temperatury

chrom 39620000 6.939,00
wykończenie 
specjalne**

39620XXX 10.409,00

  

W zestawie:
 ⁄ Głowica prysznicowa 180 1jet 

(# 28489000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Główka prysznicowa 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)

 

  
koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe  
Z BATeriĄ TerMosTATYCZnĄ i GŁoWiCĄ 
180 1JeT

 ⁄ głowica prysznicowa AXor Citterio
 ⁄ wielkość: 180 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 18 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 444 mm
 ⁄ termostat AXor Citterio
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącza Dn15
 ⁄ rozstaw 150 mm ± 12 mm
 ⁄ uchwyt ścienny

chrom 39670000 7.207,00
wykończenie 
specjalne**

39670XXX 10.810,00

  

W zestawie:
 ⁄ Głowica prysznicowa Axor Citterio 180 1jet 

(# 28489000)
 

 ⁄ Uchwyt prysznicowy (# 39525000)  
 ⁄ Główka prysznicowa Axor 120 3jet 

(# 26050000)
 

 ⁄ Axor Wąż prysznicowy 1,60 m 
(# 28626000)
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
koMPleT PrYsZniCoWY sHoWerPiPe  
Z BATeriĄ TerMosTATYCZnĄ i GŁoWiCĄ 
240 1JeT ClAssiC

 ⁄ wielkość: 240 mm
 ⁄ głowica z regulacją kąta
 ⁄ strumień: rain
 ⁄ przepływ rain (przy 3 bar): 15 l/ min
 ⁄ chromowana tarcza strumieniowa
 ⁄ długość ramienia: 430 mm
 ⁄ termostat AXor Montreux
 ⁄ zabezpieczenie przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ sposób montażu: instalacja natynkowa
 ⁄ przyłącza Dn15

chrom 16572000 9.328,00
nikiel szczotkowany 16572820 13.992,00
wykończenie 
specjalne**

16572XXX 13.992,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor Montreux 1jet 

(# 16320XXX)
 

 ⁄ Głowica prysznicowa Axor Carlton 240 
1jet (# 28474XXX)

 

 ⁄ Wąż prysznicowy metalowy, 1,60 m 
(# 28116XXX)

 

noWoŚĆ

  
kolUMnA PrYsZniCoWA Z BATeriĄ 
TerMosTATYCZnĄ i GŁoWiCĄ 
PrYsZniCoWĄ 240 1JeT

 ⁄ wielkość: 240 mm
 ⁄ głowica prysznicowa AXor starck
 ⁄ przepływ głowica prysznicowa: 13,6 l/ min
 ⁄ wkład termostatyczny
 ⁄ wybór odbiornika poprzez przekręcanie
 ⁄ ochrona przed poparzeniem: przy 40° C
 ⁄ blokada max. temperatury
 ⁄ przepływ główka prysznicowa: 13,4 l/ min
 ⁄ ciśnienie min: 0,15 MPa
 ⁄ do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody

chrom 10912000 16.818,00
wykończenie 
specjalne**

10912XXX 25.227,00

  

W zestawie:
 ⁄ Główka prysznicowa Axor starck 2jet, 

Dn15 (# 28532XXX)
 

 ⁄ Wąż prysznicowy 1,25 m (# 28282000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy  10902180 1.537,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający 28 mm  10980000 1.005,00
 ⁄ kołnierz gumowy – uszczelniający  96660000 52,00
 ⁄ Mydelniczka chrom 10915000 399,00

wykończenie 
specjalne**

10915XXX 598,00
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor showerCollection - akcesoria  
MoDUŁ oŚWieTlenioWY

 ⁄ w zestawie: Power leD (3W),
 ⁄ transformator, kabel przyłączeniowy (7m)
 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: połączenie tworzywo/ metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40871000 2.685,00
wykończenie 
specjalne**

40871XXX 4.028,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

oświetleniowego/głośnikowego
 40876180 691,00

  
MoDUŁ GŁoŚnikoWY

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ głośnik do zabudowy, odporny na wilgoć
 ⁄ kompatybilny z ogólnodostępnym sprzętem 

grającym
 ⁄ jako głośnik pasywny (40 W) lub aktywny 

(35 W)
 ⁄ membrana aluminiowo-gumowa
 ⁄ napięcie wyjściowe wzmacniacza 25 V 

AC, 8 ohm

chrom 40874000 2.560,00
wykończenie 
specjalne**

40874XXX 3.840,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

oświetleniowego/głośnikowego
 40876180 691,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU 
oŚWieTlenioWeGo/GŁoŚnikoWeGo

 ⁄ możliwy montaż w pionie i poziomie
 ⁄ w instalacji łączonej # 40871000 

, # 40872000, # 40873000, 
# 40874000 konieczna płyta montażowa 
# 10973180

 40876180 691,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł głośnikowy chrom 40874000 2.560,00

wykończenie 
specjalne**

40874XXX 3.840,00

 ⁄ Moduł oświetleniowy chrom 40871000 2.685,00
wykończenie 
specjalne**

40871XXX 4.028,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element montażowy blaszany  10973180 823,00

Axor showersolutions

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

PÓŁkA krÓTkA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ przy montażu półki pomiędzy elementami 

przewodzącymi wodę (# 10755000, 
10751000, # 10942000, # 10972000, 
# 10651000,# 28491000) w instalacji 
łączonej (odstęp 1 cm) konieczny zestaw 
podtynkowy # 40877180

 ⁄ możliwość montażu z # 40877180 lub bez
 ⁄ do zastosowania w przypadku pionowego 

lub poziomego montazu zestawu 
podstawowego

chrom 40872000 1.863,00
wykończenie 
specjalne**

40872XXX 2.795,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do półki krótkiej  40877180 814,00

24 24

2
4

72

7
2

2
4

  

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do PÓŁki 
krÓTkieJ

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 
a także ułatwienie montażu

 40877180 814,00
  

 

  
PÓŁkA DŁUGA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ przy montażu półki pomiędzy elementami 

przewodzącymi wodę (# 10755000, 
10751000, # 10942000, # 10972000, 
# 10651000,# 28491000) w instalacji 
łączonej (odstęp 1 cm) konieczny zestaw 
podtynkowy # 40878180

 ⁄ możliwość montażu z # 40877180 lub bez

chrom 40873000 2.248,00
wykończenie 
specjalne**

40873XXX 3.373,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do półki długiej  40878180 1.007,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do PÓŁki 
DŁUGieJ

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody 
a także ułatwienie montażu

 40878180 1.007,00
  

 

  
eleMenT MonTAŻoWY BlAsZAnY

 ⁄ ułatwienie montażu zestawu podtynkowego 
oświetlenia i głośnika

 ⁄ możliwość przedłużenia

 10973180 823,00
  

 

Axor showersolutions
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AXor Universal 12.6 

AXor showerCollection 12.14

AXor starck 12.17

AXor starck organic 12.20

AXor Citterio/Citterio M 12.23

AXor Urquiola 12.27

AXor Massaud 12.30 

AXor Uno 12.34 

AXor Carlton 12.38 

AXor Montreux 12.42

A X o r  A k c e s o r i a



A X o r  U n i V e r s A l  
A k C e s o r i A
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należy zamówić:

a. Drążek

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adapter

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adapter

Półka 300 mm 

b

kubek do mycia 

zębów 

c

adapter

Drążek 

a

adapter

A X o r  U n i V e r s A l  
A k C e s o r i A

M o D U Ł o W o Ś Ć .  D o  P e r F e k C J i . 

nowy pomysł. Codzienna przyjemność 

użytkowania. Akcesoria AXor Universal 

otwierają wiele możliwości.  

12 elementów, które nie są zwykłymi 

dodatkami - to mistrzowski przykład 

indywidualizacji produktu. Zestawiony  

w jeden system. Możliwość rozbudowy 

lub zamiany elementów. Myślenie 

lateralne. 

Projekt: Antonio Citterio



należy zamówić:

a. # 42838000 + 1 x # 42870000 Adapter

b. Drążek

należy zamówić:

a. # 42838000 + 1 x # 42870000 Adapter

b. # 42836000 + 1 x # 42870000 Adapter

c. Drążek

2 

1

3

a

a

b

c

b

Duża szklana 

półka

Możliwy demontaż szklanej

pokrywy do czyszczenia i napełniania

Białe szkło:

• odporne na zadrapania

• higieniczne

• łatwe do czyszczenia:

możliwość zmywania w zmywarce

Metalowa 

obudowa

Do stosowania z mydłem

w płynie lub płynem do mycia 

naczyń (pojemność 180 ml)

ergonomiczny metalowy 

uchwyt

- wygodna obsługa 

nawet jedną ręką

Akcesoria mogą być

montowane niezależnie lub

w różnych konfiguracjach na drążku  

(wymagany adapter: # 42870000)

Ponadczasowa jakość wzornictwa oznacza że 

akcesoria Axor Universal mogą być z łatwością

wkomponowane do każdej łazienki: gładkie kra-

wędzie powodują że są przyjemne w dotyku,  

a wyraźne linie tworzą ogólne wrażenie wysokiej 

jakości na ścianie 

A X o r  U n i V e r s A l  A k C e s o r i A
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należy zamówić:

a. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adapter

b. # 42836000

należy zamówić:

a. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adapter

b. # 42836000 + 1 x # 42870000 Adapter

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adapter

d. Drążek

należy zamówić:

a. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adapter

b. # 42836000

należy zamówić:

a. # 42838000 + 1 x # 42870000 Adapter

b. # 42819000 + 1 x # 42870000 Adapter

c. Drążek

4 5

6 7

a

a

a

a

b

b

b

b

b

c

c

d
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Akcesoria
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AXor Universal - Antonio Citterio akcesoria  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ w zestawie: kubek
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ rozstaw otworów 108 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ W przypadku montażu na drążku musi być 

zastosowany adapter # 42870000

chrom 42834000 697,00
wykończenie 
specjalne**

42834XXX 1.045,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00

wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Zaślepka 150 mm chrom 42890000 70,00
wykończenie 
specjalne**

42890XXX 105,00

110
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7
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MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ rozstaw otworów 108 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ W przypadku montażu na drążku musi być 

zastosowany adapter # 42870000
 ⁄ do polączenia z uchwytem na papier 

toaletowy # 42836000 (konieczny 
adapter # 4287000)

chrom 42803000 597,00
wykończenie 
specjalne**

42803XXX 896,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00

wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Uchwyt na papier toaletowy chrom 42836000 647,00
wykończenie 
specjalne**

42836XXX 970,00

 ⁄ Zaślepka 150 mm chrom 42890000 70,00
wykończenie 
specjalne**

42890XXX 105,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Akcesoria

110
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PÓŁkA 300 MM

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ długość: 300 mm
 ⁄ rozstaw otworów 258 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ W przypadku montażu na drążku muszą 

zostać użyte 2 adaptery # 42870000  
(dla instalacji asymetrycznej 1 adapter)

 ⁄ do polączenia z uchwytem na papier 
toaletowy # 42836000 (konieczny 
adapter # 4287000)

chrom 42838000 846,00
wykończenie 
specjalne**

42838XXX 1.269,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00

wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Uchwyt na papier toaletowy chrom 42836000 647,00
wykończenie 
specjalne**

42836XXX 970,00

 ⁄ Zaślepka 300 mm chrom 42891000 89,00
wykończenie 
specjalne**

42891XXX 134,00
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DoZoWnik MYDŁA W PŁYnie Z PÓŁkĄ

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ dozowanie: 0,5 ml
 ⁄ rozstaw otworów 108 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ W przypadku montażu na drążku musi być 

zastosowany adapter # 42870000
 ⁄ może być użyty jednocześnie jako pólka

chrom 42819000 896,00
wykończenie 
specjalne**

42819XXX 1.343,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00

wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Zaślepka 150 mm chrom 42890000 70,00
wykończenie 
specjalne**

42890XXX 105,00
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Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Akcesoria

AXor Universal - Antonio Citterio akcesoria  
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150 PÓŁkA 150 MM

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ długość: 150 mm
 ⁄ rozstaw otworów 108 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ W przypadku montażu na drążku musi być 

zastosowany adapter # 42870000
 ⁄ do polączenia z uchwytem na papier 

toaletowy # 42836000 (konieczny 
adapter # 4287000)

chrom 42840000 597,00
wykończenie 
specjalne**

42840XXX 896,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00

wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Uchwyt na papier toaletowy chrom 42836000 647,00
wykończenie 
specjalne**

42836XXX 970,00

 ⁄ Zaślepka 150 mm chrom 42890000 70,00
wykończenie 
specjalne**

42890XXX 105,00

noWoŚĆ
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AXor Akcesoria

  

70
111

110

24
46
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150

153

21 108 21
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1

PÓŁkA Do PrYsZniCA

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ rozstaw otworów 108 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ W przypadku montażu na drążku musi być 

zastosowany adapter # 42870000
 ⁄ z otworami odpływowymi

chrom 42802000 647,00
wykończenie 
specjalne**

42802XXX 970,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00

wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Zaślepka 150 mm chrom 42890000 70,00
wykończenie 
specjalne**

42890XXX 105,00
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31

50

77
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4
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UCHWYT

 ⁄ w zestawie: elementy dystansujące
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 374 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ montaż w pionie lub poziomie
 ⁄ jako drążek do akcesoriów lub jako uchwyt

chrom 42830000 821,00
wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw do montażu na szkle chrom 42841000 114,00

wykończenie 
specjalne**

42841XXX 172,00

 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00
wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

31

50

77

694

4
80

47 600 47

  
WiesZAk nA rĘCZnik 600 MM
 ⁄ w zestawie: elementy dystansujące
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 694 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ jako drążek do akcesoriów lub jako 

wieszak na ręcznik

chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw do montażu na szkle chrom 42841000 114,00

wykończenie 
specjalne**

42841XXX 172,00

 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00
wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

31

50

77

894

4
80

47 800 47

  
WiesZAk nA rĘCZnik 800 MM

 ⁄ w zestawie: elementy dystansujące
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 894 mm
 ⁄ rozstaw otworów 800 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ użyj jako drążek do akcesoriów lub jako 

wieszak na ręcznik

chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw do montażu na szkle chrom 42841000 114,00

wykończenie 
specjalne**

42841XXX 172,00

 ⁄ osłona drążka chrom 42871000 243,00
wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

3
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UCHWYT Do DrZWi PrYsZniCoWYCH 
444 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ rozstaw otworów 350 mm
 ⁄ moze być użyty jednoczesnie jako uchwyt 

na recznik

chrom 42837000 1.339,00
wykończenie 
specjalne**

42837XXX 2.009,00

  

 

AXor Akcesoria

noWoŚĆ
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PÓŁkA nA rĘCZnik kĄPieloWY

 ⁄ w zestawie: szablon do otworów
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ długość: 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42842000 1.292,00
wykończenie 
specjalne**

42842XXX 1.937,00

  

 

20
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PoDWÓJnY WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 409 mm
 ⁄ rozstaw otworów 80 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ obrotowy

chrom 42821000 1.144,00
wykończenie 
specjalne**

42821XXX 1.716,00

  

 

22
3570

61 25

14
3

  
HACZYk PoJeDYŃCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ rozstaw otworów 35 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42801000 212,00
wykończenie 
specjalne**

42801XXX 318,00
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UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ rozstaw otworów 35 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ mozliwy montaz symetryczny
 ⁄ do polączenia z mydelniczka/

pólka# 42803000 i pólka 300mm 
# 42838000

chrom 42836000 647,00
wykończenie 
specjalne**

42836XXX 970,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Mydelniczka chrom 42803000 597,00

wykończenie 
specjalne**

42803XXX 896,00

 ⁄ Półka 300 mm chrom 42838000 846,00
wykończenie 
specjalne**

42838XXX 1.269,00

 ⁄ Adapter chrom 42870000 202,00
wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

81

2
0

14 3

7
1

3 5
  

UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ rozstaw otworów 35 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42846000 502,00
wykończenie 
specjalne**

42846XXX 753,00

  
 

AXor Akcesoria

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: szkło, metal
 ⁄ rozstaw otworów 108 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42835000 766,00
wykończenie 
specjalne**

42835XXX 1.150,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

14 4

1
0

9
  

ADAPTer

 ⁄ do montażu Akcesoriów AXor Universal  
na drążku

chrom 42870000 202,00
wykończenie 
specjalne**

42870XXX 303,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00

wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

4 2

3
0

  
osŁonA DrĄŻkA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ wymagane jedynie w przypadku 

nierównych ścian/powierzchni

chrom 42871000 243,00
wykończenie 
specjalne**

42871XXX 364,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00

wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00

 ⁄ Zestaw prysznicowy Axor Citterio e 
z główką prysznicową raindance select s 
120 3jet

chrom 36735000 1.945,00
wykończenie 
specjalne**

36735XXX 2.918,00

 ⁄ Drążek prysznicowy 0.90 m chrom 36736000 1.626,00
wykończenie 
specjalne**

36736XXX 2.439,00

5 , 8Ø

6
 -

 1
2

  
ZesTAW Do MonTAŻU nA sZkle

 ⁄ w zestawie: Zestaw do montażu na szkle

chrom 42841000 114,00
wykończenie 
specjalne**

42841XXX 172,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ Uchwyt chrom 42830000 821,00

wykończenie 
specjalne**

42830XXX 1.231,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 600 mm chrom 42832000 970,00
wykończenie 
specjalne**

42832XXX 1.455,00

 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42833000 1.119,00
wykończenie 
specjalne**

42833XXX 1.679,00
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AXor Akcesoria
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2
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ZAŚlePkA 150 MM

 ⁄ materiał: metal

chrom 42890000 70,00
wykończenie 
specjalne**

42890XXX 105,00

   

  
ZAŚlePkA 300 MM

 ⁄ materiał: metal

chrom 42891000 89,00
wykończenie 
specjalne**

42891XXX 134,00

   

2
4

3 0 0

AXor Akcesoria



A X o r  s H o W e r C o l l e C T i o n  
A k C e s o r i A



12.15

A
Xo

r 
A

kc
es

or
ia

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor showerCollection - Philippe starck akcesoria  
MoDUŁ oŚWieTlenioWY

 ⁄ w zestawie: Power leD (3W), transformator, 
kabel przyłączeniowy (7m)

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: połączenie tworzywo/ metal
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ moc wejściowa: 100 - 240 Volt AC/50-

60 Hz
 ⁄ moc wyjściowa: 12 V - DC

chrom 40871000 2.685,00
wykończenie 
specjalne**

40871XXX 4.028,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

oświetleniowego/głośnikowego
 40876180 691,00

  
MoDUŁ GŁoŚnikoWY

 ⁄ możliwość stosowania w strefie prysznica
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ głośnik do zabudowy, odporny na wilgoć
 ⁄ kompatybilny z ogólnodostępnym sprzętem 

grającym
 ⁄ jako głośnik pasywny (40 W) lub aktywny 

(35 W)
 ⁄ membrana aluminiowo-gumowa
 ⁄ napięcie wyjściowe wzmacniacza 25 V 

AC, 8 ohm

chrom 40874000 2.560,00
wykończenie 
specjalne**

40874XXX 3.840,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do modułu 

oświetleniowego/głośnikowego
 40876180 691,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do MoDUŁU 
oŚWieTlenioWeGo/GŁoŚnikoWeGo

 ⁄ możliwy montaż w pionie i poziomie
 ⁄ w instalacji łączonej # 40871000 

, # 40872000, # 40873000, 
# 40874000 konieczna płyta montażowa 
# 10973180

 40876180 691,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Moduł głośnikowy chrom 40874000 2.560,00

wykończenie 
specjalne**

40874XXX 3.840,00

 ⁄ Moduł oświetleniowy chrom 40871000 2.685,00
wykończenie 
specjalne**

40871XXX 4.028,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ element montażowy blaszany  10973180 823,00

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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PÓŁkA krÓTkA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ przy montażu półki pomiędzy elementami 

przewodzącymi wodę (# 10755000, 
10751000, # 10942000, # 10972000, 
# 10651000,# 28491000) w instalacji 
łączonej (odstęp 1 cm) konieczny zestaw 
podtynkowy # 40877180

 ⁄ możliwość montażu z # 40877180 lub bez
 ⁄ do zastosowania w przypadku pionowego 

lub poziomego montazu zestawu 
podstawowego

chrom 40872000 1.863,00
wykończenie 
specjalne**

40872XXX 2.795,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do półki krótkiej  40877180 814,00

  

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do PÓŁki 
krÓTkieJ

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody  
a także ułatwienie montażu

 40877180 814,00
  

 

  
PÓŁkA DŁUGA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ przy montażu półki pomiędzy elementami 

przewodzącymi wodę (# 10755000, 
10751000, # 10942000, # 10972000, 
# 10651000,# 28491000) w instalacji 
łączonej (odstęp 1 cm) konieczny zestaw 
podtynkowy # 40878180

 ⁄ możliwość montażu z # 40877180 lub bez

chrom 40873000 2.248,00
wykończenie 
specjalne**

40873XXX 3.373,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do półki długiej  40878180 1.007,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do PÓŁki 
DŁUGieJ

 ⁄ w instalacji łączonej jako przewód wody  
a także ułatwienie montażu

 40878180 1.007,00
  

 

  
eleMenT MonTAŻoWY BlAsZAnY

 ⁄ ułatwienie montażu zestawu podtynkowego 
oświetlenia i głośnika

 ⁄ możliwość przedłużenia

 10973180 823,00
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AXor starck Akcesoria  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW chrom 40834000 963,00

wykończenie 
specjalne**

40834XXX 1.445,00

  
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

 

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40833000 963,00
wykończenie 
specjalne**

40833XXX 1.445,00

  
 

  
PoJeMnik nA MYDŁo W PŁYnie

 ⁄ materiał: metal, butelka z tworzywa
 ⁄ objętość: 500 ml
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40819000 1.242,00
wykończenie 
specjalne**

40819XXX 1.863,00

  
 

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 430 mm
 ⁄ rozstaw otworów 300 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40830000 1.223,00
wykończenie 
specjalne**

40830XXX 1.835,00

  

 

Ø
 2

0

  
DrĄŻek nA rĘCZnik kĄPieloWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 730 mm

chrom 40806000 1.382,00
wykończenie 
specjalne**

40806XXX 2.072,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Drążek na ręcznik kąpielowy 800 mm chrom 40808000 1.435,00

wykończenie 
specjalne**

40808XXX 2.153,00

  
PoDWÓJnY WiesZAk nA rĘCZniki

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 420 mm
 ⁄ rozstaw otworów 102 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ obrotowy

chrom 40820000 1.179,00
wykończenie 
specjalne**

40820XXX 1.768,00

  

 

AXor Akcesoria
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WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40821000 963,00
  

 

  
HACZYk PoJeDYnCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40837000 493,00
wykończenie 
specjalne**

40837XXX 740,00

  
 

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ przeznaczony na 2 rolki
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40836000 682,00
wykończenie 
specjalne**

40836XXX 1.023,00

  
 

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ stojący

chrom 40840000 1.664,00
wykończenie 
specjalne**

40840XXX 2.496,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu, czarna czarny 40068000 68,00

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40835000 1.727,00
wykończenie 
specjalne**

40835XXX 2.591,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu, czarna czarny 40068000 68,00

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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AXor starck organic Akcesoria  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42734000 514,00
wykończenie 
specjalne**

42734XXX 771,00

  
 

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42733000 514,00
wykończenie 
specjalne**

42733XXX 771,00

  
 

  
UCHWYT 410 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 410 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42730000 867,00
wykończenie 
specjalne**

42730XXX 1.300,00

  

 

  
DrĄŻek nA rĘCZnik kĄPieloWY 
600 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 732 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42706000 974,00
wykończenie 
specjalne**

42706XXX 1.462,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Drążek na ręcznik kąpielowy 800 mm chrom 42708000 1.083,00

wykończenie 
specjalne**

42708XXX 1.625,00

  
WiesZAk nA rĘCZnik, JeDnorAMiennY 
400 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 420 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42720000 650,00
wykończenie 
specjalne**

42720XXX 975,00

  

 

  
HACZYk PoJeDYŃCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42737000 244,00
wykończenie 
specjalne**

42737XXX 366,00

  
 

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ przeznaczony na 2 rolki
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42736000 650,00
wykończenie 
specjalne**

42736XXX 975,00

  
 

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42735000 1.192,00
wykończenie 
specjalne**

42735XXX 1.788,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu, czarna czarny 40068000 68,00

AXor Akcesoria
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AXor Citterio/Citterio M akcesoria   
lAMPA ŚCiennA lUB sUFiToWA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ zasilanie: 230 V/50 Hz

chrom 41556000 1.368,00
wykończenie 
specjalne**

41556XXX 2.052,00

  

 

  
lAMPA ŚCiennA lUB sUFiToWA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ zasilanie: 230 V/50 Hz

chrom 41566000 1.616,00
wykończenie 
specjalne**

41566XXX 2.425,00

  

 

  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41734000 583,00
wykończenie 
specjalne**

41734XXX 874,00

  
 

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41733000 583,00
wykończenie 
specjalne**

41733XXX 874,00

  
 

  
DoZoWnik

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ objętość: 240 ml
 ⁄ dozowanie: 1,5 ml
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41719000 798,00
wykończenie 
specjalne**

41719XXX 1.197,00

  

 

AXor Akcesoria
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
PÓŁkA

 ⁄ materiał: szkło
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41550000 1.118,00
wykończenie 
specjalne**

41550XXX 1.677,00

  
 

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 334 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41730000 690,00
wykończenie 
specjalne**

41730XXX 1.035,00

  
 

  
WiesZAk nA rĘCZnik kĄPieloWY 
600 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 654 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41760000 755,00
wykończenie 
specjalne**

41760XXX 1.132,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wieszak na ręcznik kąpielowy 800 mm chrom 41780000 905,00

wykończenie 
specjalne**

41780XXX 1.358,00

  
PoDWÓJnY WiesZAk nA rĘCZniki

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 420 mm
 ⁄ rozstaw otworów 102 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ obrotowy

chrom 40820000 1.179,00
wykończenie 
specjalne**

40820XXX 1.768,00

  

 

  
WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41721000 583,00
wykończenie 
specjalne**

41721XXX 874,00

  
 

  
HACZYk PoJeDYnCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41537000 100,00
wykończenie 
specjalne**

41537XXX 150,00

  
 

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



12.26

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41738000 668,00
wykończenie 
specjalne**

41738XXX 1.002,00

  
 

  
UCHWYT nA ZAPAsoWY PAPier 
ToAleToWY

 ⁄ na rezerwowy papier toaletowy
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 126 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41528000 357,00
wykończenie 
specjalne**

41528XXX 535,00

  

 

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka, kubek
 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ stojący

chrom 41536000 791,00
wykończenie 
specjalne**

41536XXX 1.187,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka, kubek
 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41735000 798,00
wykończenie 
specjalne**

41735XXX 1.197,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

AXor Akcesoria
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12.28

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Urquiola Akcesoria  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: mosiądz, szkło opalowe
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42434000 624,00
wykończenie 
specjalne**

42434XXX 936,00

  
 

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: mosiądz, szkło opalowe
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42433000 624,00
wykończenie 
specjalne**

42433XXX 936,00

  
 

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ długość: 320 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42430000 1.436,00
wykończenie 
specjalne**

42430XXX 2.153,00

  

 

  
WiesZAk nA rĘCZnik 600 MM

 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ długość: 640 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm

chrom 42460000 1.624,00
wykończenie 
specjalne**

42460XXX 2.436,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wieszak na ręcznik 800 mm chrom 42480000 1.811,00

wykończenie 
specjalne**

42480XXX 2.717,00

  
WiesZAk PoJeDYŃCZY

 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42401000 282,00
wykończenie 
specjalne**

42401XXX 423,00

  
 

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42436000 987,00
wykończenie 
specjalne**

42436XXX 1.481,00

  
 

AXor Akcesoria
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: szkło opalowe, mosiądz
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42435000 1.186,00
wykończenie 
specjalne**

42435XXX 1.779,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu, czarna czarny 40068000 68,00

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



A X o r  M A s s A U D 
A k C e s o r i A
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**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Massaud Akcesoria  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ stojący

 42234000 667,00
  

 

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: porcelana

biały 42233000 667,00
  

 

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 392 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42230000 1.446,00
wykończenie 
specjalne**

42230XXX 2.168,00

  

 

  
WiesZAk nA rĘCZnik kĄPieloWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 712 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42260000 1.631,00
wykończenie 
specjalne**

42260XXX 2.447,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wieszak na ręcznik kąpielowy 800 chrom 42280000 1.779,00

wykończenie 
specjalne**

42280XXX 2.668,00

  
HACZYk ŚCiennY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42237000 743,00
wykończenie 
specjalne**

42237XXX 1.114,00

  
 

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT



12.32

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
WiesZAk sToJĄCY nA rĘCZniki

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ stojący

chrom 42270000 8.896,00
wykończenie 
specjalne**

42270XXX 13.345,00

  
 

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42236000 964,00
wykończenie 
specjalne**

42236XXX 1.447,00

  
 

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ Do WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: metal, porcelana
 ⁄ stojący

chrom 42235000 1.335,00
wykończenie 
specjalne**

42235XXX 2.002,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

  
lUsTerko sToJĄCe

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ stojący

chrom 42240000 1.853,00
  

 

  
PoJeMnik

 ⁄ materiał: porcelana
 ⁄ stojący

biały 42272000 1.223,00
  

 

AXor Akcesoria



12.33

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
WAZon nA kWiATY

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ stojący

 42274000 816,00
  

 

  
ŚWieCZnik

 ⁄ materiał: porcelana
 ⁄ stojący

biały 42271000 310,00
  

 

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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12.35

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Uno Akcesoria  
lAMPA ŚCiennA lUB sUFiToWA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ zasilanie: 230 V/50 Hz

chrom 41556000 1.368,00
wykończenie 
specjalne**

41556XXX 2.052,00

  

 

  
lAMPA ŚCiennA lUB sUFiToWA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ zasilanie: 230 V/50 Hz

chrom 41566000 1.616,00
wykończenie 
specjalne**

41566XXX 2.425,00

  

 

  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41534000 580,00
wykończenie 
specjalne**

41534XXX 870,00

  
 

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41533000 580,00
wykończenie 
specjalne**

41533XXX 870,00

  
 

  
PoJeMnik nA MYDŁo W PŁYnie

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ objętość: 250 ml
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41519000 787,00
wykończenie 
specjalne**

41519XXX 1.181,00

  

 

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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12.36

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
PÓŁkA

 ⁄ materiał: szkło
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41550000 1.118,00
wykończenie 
specjalne**

41550XXX 1.677,00

  
 

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 418 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41530000 663,00
wykończenie 
specjalne**

41530XXX 995,00

  

 

  
WiesZAk nA rĘCZnik kĄPieloWY 
740 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 738 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41560000 747,00
wykończenie 
specjalne**

41560XXX 1.120,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wieszak na ręcznik kąpielowy 940 mm chrom 41580000 913,00

wykończenie 
specjalne**

41580XXX 1.369,00

  
WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 426 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41520000 600,00
wykończenie 
specjalne**

41520XXX 901,00

  
 

  
PoDWÓJnY WiesZAk nA rĘCZniki

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 420 mm
 ⁄ rozstaw otworów 102 mm
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ obrotowy

chrom 40820000 1.179,00
wykończenie 
specjalne**

40820XXX 1.768,00

  

 

AXor Akcesoria



12.37

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
WiesZAk nA rĘCZnik, okrĄGŁY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41521000 580,00
wykończenie 
specjalne**

41521XXX 870,00

  
 

  
HACZYk PoJeDYnCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41537000 100,00
wykończenie 
specjalne**

41537XXX 150,00

  
 

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41538000 663,00
wykończenie 
specjalne**

41538XXX 995,00

  
 

  
UCHWYT nA ZAPAsoWY PAPier 
ToAleToWY

 ⁄ na rezerwowy papier toaletowy
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 126 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41528000 357,00
wykończenie 
specjalne**

41528XXX 535,00

  

 

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka, kubek
 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ stojący

chrom 41536000 791,00
wykończenie 
specjalne**

41536XXX 1.187,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41535000 787,00
wykończenie 
specjalne**

41535XXX 1.181,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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12.39

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Carlton Akcesoria  
lAMPA ŚCiennA

 ⁄ bez żarówki
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ zasilanie: 230 V/50 Hz
 ⁄ obrotowa
 ⁄ z regulacją

chrom 41456000 1.345,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41456090 2.018,00

wykończenie 
specjalne**

41456XXX 2.018,00

  

 

  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41434000 656,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41434090 984,00

wykończenie 
specjalne**

41434XXX 984,00

   

  
MYDelniCZkA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41433000 632,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41433090 948,00

wykończenie 
specjalne**

41433XXX 948,00

   

  
PoJeMnik nA MYDŁo W PŁYnie

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ objętość: 200 ml
 ⁄ dozowanie: 2 ml
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41419000 1.079,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41419090 1.618,00

wykończenie 
specjalne**

41419XXX 1.618,00

  
 

  
PÓŁkA

 ⁄ materiał: szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ długość: 700 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 40352000 2.363,00
chrom/ 
złoty-optyczny

40352090 3.545,00

wykończenie 
specjalne**

40352XXX 3.545,00

   

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 345 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41430000 923,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41430090 1.385,00

wykończenie 
specjalne**

41430XXX 1.385,00

   

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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12.40

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
DrĄŻek nA rĘCZnik kĄPieloWY 
660 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 665 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41406000 1.056,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41406090 1.584,00

wykończenie 
specjalne**

41406XXX 1.584,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Drążek na ręcznik kąpielowy 860 mm chrom 41408000 1.106,00

chrom/ 
złoty-optyczny

41408090 1.430,00

  
JeDnorAMiennY WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 428 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41420000 880,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41420090 1.320,00

wykończenie 
specjalne**

41420XXX 1.320,00

   

  
WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41421000 654,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41421090 982,00

wykończenie 
specjalne**

41421XXX 982,00

   

  
HACZYk PoJeDYnCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41337000 108,00
wykończenie 
specjalne**

41337XXX 161,00

  
 

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY 
Z osŁonĄ

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41438000 880,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41438090 1.320,00

wykończenie 
specjalne**

41438XXX 1.320,00

   

  
UCHWYT nA ZAPAsoWY PAPier 
ToAleToWY

 ⁄ na rezerwowy papier toaletowy
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41428000 505,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41428090 754,00

  

 

AXor Akcesoria



12.41

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka, kubek
 ⁄ materiał: metal, szkło kryształowe
 ⁄ element mocujący z metalu
 ⁄ montaż ścienny

chrom 41435000 754,00
chrom/ 
złoty-optyczny

41435090 1.132,00

wykończenie 
specjalne**

41435XXX 1.132,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

AXor Akcesoria

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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12.43

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Montreux Akcesoria  
lAMPA ŚCiennA

 ⁄ materiał: uchwyt metalowy, szkło 
kryształowe

 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ zasilanie: 230 V/50 Hz

chrom 42056000 1.466,00
nikiel szczotkowany 42056820 2.199,00
wykończenie 
specjalne**

42056XXX 2.199,00

  
 

  
kUBek Do MYCiA ZĘBÓW

 ⁄ materiał: uchwyt metalowy, porcelana
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42134000 628,00
nikiel szczotkowany 42134820 942,00
wykończenie 
specjalne**

42134XXX 942,00

   

  
PoJeMnik nA MYDŁo W PŁYnie 
Z PorCelAnY

 ⁄ materiał: metal, porcelana
 ⁄ objętość: 300 ml
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42019000 839,00
nikiel szczotkowany 42019820 1.258,00
wykończenie 
specjalne**

42019XXX 1.258,00

  
 

  
MYDelniCZkA Z PorCelAnY

 ⁄ materiał: uchwyt metalowy, porcelana
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42033000 628,00
nikiel szczotkowany 42033820 942,00
wykończenie 
specjalne**

42033XXX 942,00

   

  
kosZYCZek nA MYDŁo

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42065000 768,00
nikiel szczotkowany 42065820 1.152,00
wykończenie 
specjalne**

42065XXX 1.152,00

   

  
kosZYCZek nA MYDŁo

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ pasuje do: do drążków Unica Ø 22 mm

chrom 42066000 768,00
nikiel szczotkowany 42066820 1.152,00
wykończenie 
specjalne**

42066XXX 1.152,00

   

AXor Akcesoria
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12.44

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

  
UCHWYT

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 463 mm
 ⁄ rozstaw otworów 280 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42030000 839,00
nikiel szczotkowany 42030820 1.258,00
wykończenie 
specjalne**

42030XXX 1.258,00

  
 

  
WiesZAk nA rĘCZnik kĄPieloWY 
600 MM

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 783 mm
 ⁄ rozstaw otworów 600 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42060000 908,00
nikiel szczotkowany 42060820 1.361,00
wykończenie 
specjalne**

42060XXX 1.361,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Wieszak na ręcznik kąpielowy 800 chrom 42080000 978,00

nikiel szczotkowany 42080820 1.466,00
wykończenie 
specjalne**

42080XXX 1.466,00

  
WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 433 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42020000 663,00
nikiel szczotkowany 42020820 999,00
wykończenie 
specjalne**

42020XXX 999,00

   

  
WiesZAk nA rĘCZnik

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42021000 663,00
nikiel szczotkowany 42021820 999,00
wykończenie 
specjalne**

42021XXX 999,00

   

  
HACZYk PoJeDYnCZY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42137000 176,00
nikiel szczotkowany 42137820 266,00
wykończenie 
specjalne**

42137XXX 266,00

   

  
UCHWYT nA PAPier ToAleToWY

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42036000 734,00
nikiel szczotkowany 42036820 1.104,00
wykończenie 
specjalne**

42036XXX 1.104,00

   

AXor Akcesoria



12.45

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

  
UCHWYT nA ZAPAsoWY PAPier 
ToAleToWY

 ⁄ na rezerwowy papier toaletowy
 ⁄ materiał: metal
 ⁄ długość: 159 mm
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42028000 385,00
nikiel szczotkowany 42028820 580,00
wykończenie 
specjalne**

42028XXX 580,00

  

 

  
PoJeMnik Ze sZCZoTkĄ WC

 ⁄ w zestawie: szczotka
 ⁄ materiał: metal, porcelana
 ⁄ montaż ścienny

chrom 42035000 839,00
nikiel szczotkowany 42035820 1.258,00
wykończenie 
specjalne**

42035XXX 1.258,00

  
osprzęt dodatkowy:
 ⁄ szczotka WC bez uchwytu biała biały 40088000 68,00

  
lUsTro kosMeTYCZne

 ⁄ materiał: metal
 ⁄ powiększenie: 1,7 - warstwowe
 ⁄ montaż ścienny
 ⁄ obrotowe
 ⁄ z regulacją

chrom 42090000 1.745,00
nikiel szczotkowany 42090820 2.618,00
wykończenie 
specjalne**

42090XXX 2.618,00
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13.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

Axor Armatura samoczynna

AXor starck  
sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
nA PoDCZerWieŃ Z MoŻliWoŚCiĄ 
reGUlACJi TeMPerATUrY, ZAsilAnA 
BATeriĄ 6 V, Dn15

 ⁄ długość 103 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)
 ⁄ regulacja temperatury bocznym pokrętłem
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ możliwa aktywacja przepłukiwania 

higienicznego (automatyczny przepływ 
wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny  
od ostatniej aktywacji)

 ⁄ możliwa aktywacja ciągłego 
przepłukiwania (jednorazowy wpływ wody 
w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji 
termicznej)

 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ możliwe ograniczenia działania przy 

umywalkach z podniesionym lub szerokim 
brzegiem (>75mm),ograniczenie funkcji  
ze względu na zbyt dużą odległość 

 ⁄ w zestawie: dwie jednostki filtracyjne 
z filtrem cząstek drobnych, do montażu  
na istniejących przyłączach kątowych. 

 ⁄ element filtracyjny może być zdemontowany 
w celu wyczyszczenia,

 ⁄ zawór zwrotny.

chrom 10101000 3.462,00
wykończenie 
specjalne**

10101XXX 5.193,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  

na podczerwień bez możliwości regulacji 
temperatury, zasilana baterią 6 V

chrom 10106000 3.147,00
wykończenie 
specjalne**

10106XXX 4.721,00

 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  
na podczerwień z  możliwością regulacji 
temperatury, zasilana z sieci 230 V

chrom 10140000 3.809,00
wykończenie 
specjalne**

10140XXX 5.713,00

 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  
na podczerwień bez możliwości regulacji 
temperatury, zasilana z sieci 230 V

chrom 10145000 3.462,00
wykończenie 
specjalne**

10145XXX 5.193,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

Axor Armatura samoczynna

AXor starck organic  
sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
nA PoDCZerWieŃ, Z MoŻliWoŚCiĄ 
reGUlACJi TeMPerATUrY, ZAsilAnA 
BATeriĄ 6V

 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień 
zasilana baterią 6V (bateria w komplecie) 

 ⁄ regulacja temperatury bocznym pokrętłem
 ⁄ odizolowany korpus 
 ⁄ ComfortZone 90 
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki 
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni 
 ⁄ możliwa aktywacja przepłukiwania 

higienicznego (automatyczny przepływ 
wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny)

 ⁄ możliwa aktywacja ciągłego 
przepłukiwania (jednorazowy wpływ wody 
w ciągu 180 sekund w celu dezynfekcji 
termicznej)

 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień prysznicowy
 ⁄ kształtownik strumienia z regulacją kąta
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ możliwe ograniczenia działania przy 

umywalkach z podniesionym lub szerokim 
brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji  
ze względu na zbyt dużą odległość

 ⁄ w zestawie: dwie jednostki filtracyjne  
z filtrem cząstek drobnych, do montażu  
na istniejących przyłączach kątowych. 
element filtracyjny może być zdemontowany 
w celu wyczyszczenia,

 ⁄ zawór zwrotny

chrom 12171000 3.483,00
wykończenie 
specjalne**

12171XXX 5.224,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  

na podczerwień, z możliwością regulacji 
temperatury, zasilana z sieci 230V

chrom 12173000 3.831,00
wykończenie 
specjalne**

12173XXX 5.746,00

 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  
na podczerwień, bez regulacji temperatury, 
zasilana baterią 6V

chrom 12172000 3.169,00
wykończenie 
specjalne**

12172XXX 4.754,00

 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa  
na podczerwień, bez regulacji temperatury, 
zasilana z sieci 230V

chrom 12174000 3.483,00
wykończenie 
specjalne**

12174XXX 5.224,00
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13.4

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

Axor Armatura samoczynna

sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
AXor CiTTerio, MonTAŻ PoDTYnkoWY, 
eleMenT ZeWnĘTrZnY, Dn15

 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
 ⁄ regulacja temperatury w zestawie 

podstawowym
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ perlator zabezpieczony przed kradzieżą
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ przy umywalkach nablatowych zachować 

odstęp 140 mm (środek wylewki/tylny 
brzeg umywalki)

 ⁄ w zestawie: rozeta, wylewka, rozeta 
maskująca iBox, transformator 6V / 6 Watt

chrom 39117000 4.164,00
wykończenie 
specjalne**

39117XXX 6.246,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa Axor 

Citterio, podtynkowa z wylewką 220 mm
chrom 39118000 4.220,00
wykończenie 
specjalne**

39118XXX 6.330,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do elektronicznych 

baterii umywalkowych Axor, Dn15
 16180180 1.358,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

 13594000 368,00

AXor Citterio  

AXor Uno  
sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
AXor Uno Z WYleWkĄ 165 MM, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ długość 165 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
 ⁄ regulacja temperatury w iBox universal
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ perlator zabezpieczony przed kradzieżą
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ nie może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ przy umywalkach nablatowych zachować 

odstęp 140 mm (środek wylewki/tylny 
brzeg umywalki)

 ⁄ w zestawie: rozeta, wylewka, rozeta 
maskująca iBox, transformator 6V / 6 Watt

chrom 38119000 3.780,00
wykończenie 
specjalne**

38119XXX 5.670,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄ samoczynna bateria umywalkowa Axor 

Uno², podtynkowa z wylewką 225 mm
chrom 38120000 3.835,00
wykończenie 
specjalne**

38120XXX 5.752,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do elektronicznych 

baterii umywalkowych Axor, Dn15
 16180180 1.358,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

 13594000 368,00
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 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

Axor Armatura samoczynna
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sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
160, MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ długość 160 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
 ⁄ regulacja temperatury w iBox universal
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ perlator zabezpieczony przed kradzieżą
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ przy umywalkach nablatowych zachować 

odstęp 140 mm (środek wylewki/tylny 
brzeg umywalki)

 ⁄ w zestawie: rozeta, wylewka, rozeta 
maskująca iBox, transformator 6V / 6 Watt

chrom 45110000 3.780,00
wykończenie 
specjalne**

45110XXX 5.670,00

  

Alternatywne produkty:
 ⁄  samoczynna bateria umywalkowa 220, 

montaż podtynkowy, element zewnętrzny    
chrom 45111000 3.835,00
wykończenie 
specjalne**

45111XXX 5.752,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podtynkowy do elektronicznych 

baterii umywalkowych Axor, Dn15
 16180180 1.358,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

 13594000 368,00

  
ZesTAW PoDTYnkoWY Do 
elekTroniCZnYCH BATerii 
UMYWAlkoWYCH AXor, Dn15

 ⁄ w zestawie: zestaw podtynkowy, rura 
przepustowa 20mm do doprowadzenia 
przewodów, iBox Universal z zaworami 
odcinającymi

 ⁄ pasuje do wylewki z czujnikiem

 16180180 1.358,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

 13594000 368,00

  
ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY Do 
elekTroniCZnYCH BATerii 
UMYWAlkoWYCH Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo AXor

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 ⁄ pasuje do wszystkich ściennych bat. 
elektronicznych

 ⁄ zestaw przedłużający: 25 mm

 13594000 368,00
  

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

Axor Armatura samoczynna

 
sAMoCZYnnA BATeriA UMYWAlkoWA 
Z MoŻliWoŚCiĄ reGUlACJi 
TeMPerATUrY

 ⁄ długość 147 mm
 ⁄ elektronika zbliżeniowa na podczerwień
 ⁄ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
 ⁄ regulacja temperatury w iBox universal
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ blokada wody na czas mycia umywalki
 ⁄ perlator zabezpieczony przed kradzieżą
 ⁄ 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
 ⁄ automatyczna kalibracja
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 3,5 l/ min
 ⁄ filtry w przyłączach
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody
 ⁄ możliwe ograniczenia działania przy 

umywalkach z podniesionym lub szerokim 
brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji  
ze względu na zbyt dużą odległość

 ⁄ w zestawie: wylewka, kabel przyłączeniowy 
(7m), mocowania, rozeta maskująca iBox, 
jednostka instalacyjna, transformator 6V / 
6 Watt

chrom 38010000 4.066,00
wykończenie 
specjalne**

38010XXX 6.099,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw podstawowy do elektronicznych 

baterii umywalkowych AXor
 16182180 1.100,00
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ZesTAW PoDTYnkoWY Do 
elekTroniCZnYCH BATerii 
UMYWAlkoWYCH AXor, Dn15

 ⁄ w zestawie: zestaw podtynkowy, rura 
przepustowa 20mm do doprowadzenia 
przewodów, iBox Universal z zaworami 
odcinającymi

 ⁄ pasuje do wylewki z czujnikiem

 16182180 1.100,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Zestaw przedłużający do elektronicznych 

baterii umywalkowych do montażu 
podtynkowego Axor

chrom 38010000 4.066,00
wykończenie 
specjalne**

38010XXX 6.099,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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ovid mi, acil idigenis exere eici consedi ssimped ma qui ut eumet essim esequam quatectem voluptist offictium quundest, cum fugit voluptiur sin et des 
dolecta dolloria natem aut ratem fuga. Ur, ut porrum sum hil magnima iossimincil eum dolestin re dollest iandam, ut aut ma sam vel et volut offic tendior 
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Um ab ipsus. is dem quist erias evendenti vollupi ctasitem qui optatur atatempossus issit, sinum derupicide vendam videm atur, sit de voluptatem. Hil ides et 
labo. Piendios alit ex et ariorentio et mo opta sequi volo diasper ehenis ditia dit odis et plitiunt latur? id qui deribusto vent eat pora voluptat dia viti corepta 
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simpos autaqui utae dundae eos id et quasper estotaspe comnis pre porpos is natecte mporeperorum deratus repudam everferum culparum, quam aligent 
empelis quataepelite volo estis dipient omniet dolore simintur, experum quia venistium aboreperum quunt ium fugias explia nimagnis mi, consedi psandip 
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14.2

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

Axor Umywalki i wanny

AXor Urquiola wanna i umywalki  
MisA UMYWAlkoWA, 625 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego 

z konglomeratu mineralnego

biały alpejski 11300000 5.932,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄  Umywalkowy zawór odpływowy G1¼    chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

  
MisA UMYWAlkoWA, 500 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały alpejski 11301000 5.308,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Umywalkowy zawór odpływowy G1¼ chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

  
MisA UMYWAlkoWA, 625 MM

 ⁄ wisząca
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały alpejski 11302000 6.556,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Umywalkowy zawór odpływowy G1¼ chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

AXor Massaud wanna i umywalki  
UMYWAlkA Do MonTAŻU W BlACie, 
DlA BATerii 1-oTWoroWeJ

 ⁄ umywalka do zabudowy
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego
 ⁄ zgodnie z szablonem

biały alpejski 42310000 3.486,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 

Dn15
chrom 18010000 3.669,00
wykończenie 
specjalne**

18010XXX 5.504,00

 ⁄ Umywalkowy zawór odpływowy G1¼ chrom 51301000 200,00
wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

Axor Umywalki i wanny

  
MisA UMYWAlkoWA DUŻA, 800 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego
 ⁄ zgodnie z szablonem

biały alpejski 42300000 4.448,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

do mis umywalkowych, Dn15
chrom 18020000 5.522,00
wykończenie 
specjalne**

18020XXX 8.283,00

 ⁄ Umywalkowy zawór odpływowy G1¼ chrom 51301000 200,00
wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

  
MisA UMYWAlkoWA MAŁA, 600 MM

 ⁄ umywalka nablatowa
 ⁄ do baterii bez kompletu odpływowego
 ⁄ z konglomeratu mineralnego
 ⁄ zgodnie z szablonem

biały alpejski 42305000 3.707,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Jednouchwytowa bateria umywalkowa  

do mis umywalkowych, Dn15
chrom 18020000 5.522,00
wykończenie 
specjalne**

18020XXX 8.283,00

 ⁄ Umywalkowy zawór odpływowy G1¼ chrom 51301000 200,00
wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

AXor Urquiola wanna  
WAnnA, 1800 MM

 ⁄ wanna wolnostojąca
 ⁄ wysokość napełnienia: ok. 340 mm
 ⁄ objętość: ok. 180 l (1osoba 70 kg)
 ⁄ waga z wodą (1 osoba 70 kg): ok. 440 kg
 ⁄ waga bez wody: 187 kg
 ⁄ w zestawie wstępnie zmontowany komplet 

odpływowo-przelewowy, korkiem Push-
open

 ⁄ z konglomeratu mineralnego

biały alpejski 11440000 34.343,00
  

 

AXor Massaud wanna  
WAnnA, 1900 MM

 ⁄ wanna wolnostojąca
 ⁄ wysokość napełnienia: ok. 380 mm
 ⁄ objętość: ok. 397 l (1osoba 70kg)
 ⁄ waga z wodą (1 osoba 70 kg): ok. 470 kg
 ⁄ waga bez wody: 70 kg
 ⁄ w zestawie wstępnie zmontowany komplet 

odpływowo-przelewowy, korkiem Push-
open

 ⁄ konstrukcja wielowarstwowa

biały 18950000 49.472,00
  

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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AXor Citterio select

Jednouchwytowa

bateria kuchenna

z wyciąganą wylewką

AXor Citterio select

Jednouchwytowa

bateria kuchenna

z obrotową wylewką

Włącz, wyłącz, dostosuj.

ergonomicznie

zaokrąglona rączka

jest bardziej użyteczna

- jednocześnie steruje

przepływem i temperaturą

ComfortZone – do

napełniania wysokich

garnków i pojemników

Wylewka może być

obracana o 110°/ 150° 

- w zależności od

wielkości zlewozmywaka

Przycisk select pozwala

włączyć i wyłączyć

strumień wody 

indywidualnie

regulowane pole

wychylenia

(110°/150°/360°)

ergonomiczny uchwyt

dla precyzyjnego

sterowania



Przycisk select pozwala

włączyć i wyłączyć  

strumień wody

Wyciągana wylewka

(do 50 cm) –maksimum

elastyczności

i swoboda ruchów

silny strumień

laminarny

Magnetyczny uchwyt

MagFit - po użyciu, główka

prysznicowa precyzyjnie

łączy się z korpusem

Armatura kuchenna AXor. Awangardo-

we wzornictwo na najwyższym poziomie. 

stworzona przez lidera innowacji,  

we współpracy z projektantami  

o światowej renomie. estetyka idzie  

w parze z technologicznym  

zaawansowaniem. 

na przykład technologia select. 

innowacja w myśleniu o pracy w kuchni.

Projekty: Philippe starck, Antonio Citterio, 

Phoenix Design

A X o r  A r M A T U r A  k U C H e n n A
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15.4

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Armatura kuchenna

AXor starck  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA, Dn15

 ⁄ możliwość ustawienia zakresu obrotu  
na 110°, 150° i 360°

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 11 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10822000 2.073,00
stalowy 10822800 2.806,00
wykończenie 
specjalne**

10822XXX 3.110,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA Z WYCiĄGAnĄ WYleWkĄ, 
Dn15

 ⁄ zakres obrotu 110° / 150°
 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 

lub lewej strony
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ magnetyczny uchwyt
 ⁄ z szybkozłaczką do węża
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10821000 2.414,00
stalowy 10821800 3.267,00
wykończenie 
specjalne**

10821XXX 3.621,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA seMi-Pro, Dn15

 ⁄ zakres obrotu 360°
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody 

chrom 10820000 3.118,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA PUro, Dn15

 ⁄ zakres obrotu 360°
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 11 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 10801000 1.389,00
wykończenie 
specjalne**

10801XXX 2.084,00

  

 



15.5

A
XO

R 
 

Ar
m

at
ur

a 
ku

ch
en

na

kolor nr art. Cena*

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Armatura kuchenna

AXor Citterio select  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA, Dn15

 ⁄ możliwość ustawienia zakresu obrotu  
na 110°, 150° i 360°

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ Przycisk select: dla komfortowego 

włączania i wyłączania przepływu wody
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 10 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39860000 2.239,00
stalowy 39860800 3.134,00
wykończenie 
specjalne**

39860XXX 3.358,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA Z WYCiĄGAnĄ WYleWkĄ, 
Dn15

 ⁄ zakres obrotu 110° / 150°
 ⁄ strumień normalny
 ⁄ Przycisk select: dla komfortowego 

włączania i wyłączania przepływu wody
 ⁄ magnetyczny uchwyt
 ⁄ z szybkozłaczką do węża
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 10 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39861000 2.488,00
stalowy 39861800 3.483,00
wykończenie 
specjalne**

39861XXX 3.731,00

  

 

AXor Citterio  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA, Dn15

 ⁄ możliwość ustawienia zakresu obrotu  
na 110°, 150° i 360°

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 13 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39850000 2.076,00
stalowy 39850800 2.905,00
wykończenie 
specjalne**

39850XXX 3.114,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA, Dn15

 ⁄ zakres obrotu 110° / 150°
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ magnetyczny uchwyt
 ⁄ z szybkozłaczką do węża
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39835000 2.452,00
stalowy 39835800 3.433,00
wykończenie 
specjalne**

39835XXX 3.678,00
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15.6

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Armatura kuchenna

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA seMi-Pro, Dn15

 ⁄ zakres obrotu 360°
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 39840000 3.153,00
stalowy 39840800 4.414,00
wykończenie 
specjalne**

39840XXX 4.730,00

  

 

AXor Citterio M  
2-oTWoroWA BATeriA kUCHennA, 
Dn15

 ⁄ możliwość ustawienia zakresu obrotu  
na 110°, 150° i 360°

 ⁄ dowolność pozycji elementu sterującego. 
Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ z szybkozłaczką do węża
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 13 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34820000 1.882,00
stalowy 34820800 2.546,00
wykończenie 
specjalne**

34820XXX 2.824,00

  

 

  
2-oTWoroWA BATeriA kUCHennA  
Z WYCiĄGAnĄ WYleWkĄ, Dn15

 ⁄ zakres obrotu 110° / 150°
 ⁄ dowolność pozycji elementu sterującego. 

Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ magnetyczny uchwyt
 ⁄ z szybkozłaczką do węża
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 34822000 2.187,00
stalowy 34822800 2.960,00
wykończenie 
specjalne**

34822XXX 3.281,00
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

AXor Armatura kuchenna

AXor Uno  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA Z WYleWkĄ TeleskoPoWĄ, 
MonTAŻ PoDTYnkoWY, eleMenT 
ZeWnĘTrZnY

 ⁄ zakres obrotu 110° / 150°
 ⁄ funkcją teleskopową (330-500 mm)
 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 

lub lewej strony
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny joystick
 ⁄ niezbędny element podstawowy
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38815000 2.467,00
stalowy 38815800 3.340,00
wykończenie 
specjalne**

38815XXX 3.701,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Zestaw podstawowy  

do jednouchwytowej baterii umywalkowej  
do montażu podtynkowego

 13623180 973,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

  
AXor ZesTAW PoDsTAWoWY 
Do JeDnoUCHWYToWeJ BATerii 
UMYWAlkoWeJ Do MonTAŻU 
PoDTYnkoWeGo

 ⁄ w zestawie: z elementem do przepłukiwania
 ⁄ mieszacz z prawej lub z lewej

 13623180 973,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przełużający 25 mm  13586000 458,00

noWoŚĆ

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA, Dn15

 ⁄ zakres obrotu 360°
 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 

lub lewej strony
 ⁄ strumień laminarny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 12 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 38830000 2.609,00
stalowy 38830800 3.653,00
wykończenie 
specjalne**

38830XXX 3.914,00

  

 

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA, Dn15

 ⁄ możliwość ustawienia zakresu obrotu  
na 110°, 150° i 360°

 ⁄ możliwość usytuowania uchwytu z prawej 
lub lewej strony

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 13 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 14850000 1.629,00
wykończenie 
specjalne**

14850XXX 2.443,00

  

 

 *Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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15.8

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

AXor Armatura kuchenna

AXor Montreux  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA

 ⁄ możliwość ustawienia zakresu obrotu  
na 110°, 150° i 360°

 ⁄ strumień normalny
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 12 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16580000 1.914,00
stalowy 16580800 2.679,00
wykończenie 
specjalne**

16580XXX 2.870,00

  

 

noWoŚĆ

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA Z WYCiĄGAnĄ WYleWkĄ

 ⁄ zakres obrotu 110° / 150°
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ magnetyczny uchwyt z szybkozłaczką  

do węża
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody 

chrom 16581000 2.392,00
stalowy 16581800 3.349,00
wykończenie 
specjalne**

16581XXX 3.588,00

  

 

noWoŚĆ

  
JeDnoUCHWYToWA BATeriA 
kUCHennA seMi-Pro

 ⁄ zakres obrotu 360°
 ⁄ strumień laminarny i prysznicowy
 ⁄ strumień prysznicowy, przełączanie 

strumienia za pomocą przycisku
 ⁄ przepływ przy 3 bar: 9,5 l/ min
 ⁄ mieszacz ceramiczny
 ⁄ węże przyłączeniowe G ⅜
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ może współpracować z przepływowymi 

podgrzewaczami wody

chrom 16582000 2.870,00
stalowy 16582800 4.018,00
wykończenie 
specjalne**

16582XXX 4.305,00

  

 

noWoŚĆ

Akcesoria  
ZAWÓr Do MonTAŻU PoD BlATeM, 
Dn15

 ⁄ grubość blatu do 47mm
 ⁄ średnica trzpienia 27 mm
 ⁄ zawór zwrotny
 ⁄ podłączenie urządzeń Dn20

chrom 10823000 605,00
stalowy 10823800 845,00
wykończenie 
specjalne**

10823XXX 907,00
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iBox universal    16.8

odpływy i przelewy wannowe 16.14

odpływy do brodzików   16.16

Zawory umywalkowe  16.17

syfony     16.17

odpływy, przelewy i wylewki wannowe   16.12
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A X o r  Z e s T A W Y  P o D s T A W o W e
A k C e s o r i A

T e C H n o l o G i A  D o  P e r F e k C J i .

Perfekcja AXor to również elementy montażowe do armatury 

ściennej, wannowej czy umywalkowej. Bazując na wieloletnich 

doświadczeniach AXor dostarcza rozwiązania oferujące 

najwyższy standard.

Zestaw podstawowy do baterii  

umywalkowych. ściennych

iBox universal zestaw podstawowy  

do baterii i baterii termostatycznych  

do montażu podtynkowego

Zestaw podstawowy do stojących 

baterii umywalkowych i wannowych. 

montowanych w podłodze

Zestawy podstawowe do modułów 

termostatycznych

Zestawy prysznicowe do 

Głowic prysznicowych 

Zestawy podstawowe do baterii 

wannowych do montażu  

na brzegu wanny i cokole z płytek

Zestawy podstawowe do modułów  

termostatycznych AXor showerCollection

Zestawy podstawowe
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napełnianie, odpływ i przelew 

do wanny

odpływy do prysznicaodpływy i przelewy  

do wanny

odpływy do umywalki / bidetu syfony

Zestawy odpływowe i przelewowe

AXor oferuje również akcesoria łazienkowe  

do różnych zastosowań



i B o X  U n i V e r s A l

Design. Funckjonalność. Technologia w ścianie.

Dla AXor, perfekcja sięga wszystkich wymiarów. 

Wzorcowym tego przykładem jest iBox universal. 

Jeden zestaw podstawowy. Do zastosowania  

w różnorodnych aplikacjach podytnkowych.  

Bezkompromisowy. Łatwy w montażu.  

Technologia. Perfekcja.

⁄  Zestaw podstawowy do ponad 15 różnych aplikacji 

do prysznica, wanny i zestawów termostatycznych 

⁄  Pasuje do wszystkich baterii AXor

⁄  oznacza to że element zewnętrzny AXor można 

wybrać po montażu zestawu podstawowego
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# 10445000
# 10447000 

# 10645000 # 10716000 # 10717000

AXor starck X
Bateria wannowa

AXor starck X
Bateria prysznicowa

AXor starck X
Bateria termostatyczna

AXor starck X
Bateria termostatyczna
Highflow

# 10706000 # 10726000

AXor starck X
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor starck X
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

# 36707000

AXor showerselect softcube,
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników

AXor showerselect softcube,
bateria termostatyczna
Highflow do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem

# 36706000# 36705000 # 36711000

AXor showerselect softcube,
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika 

AXor showerselect softcube,
bateria termostatyczna
Highflow do 1 odbiornika

AXor showerselect softcube,
zawór odcinający
do 3 odbiorników

# 36773000

 

# 36723000

AXor showerselect round
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników

AXor showerselect round
Bateria termostatyczna Highflow 
do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem

# 36726000# 36722000 # 36721000

AXor showerselect round
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika

AXor showerselect round
Bateria termostatyczna
Highflow do 1 odbiornika

AXor showerselect round
Zawór odcinający
do 3 odbiorników

# 36727000

 

# 36715000

AXor showerselect square
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników

AXor showerselect square
Bateria termostatyczna Highflow 
do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem

# 36716000# 36714000 # 36718000

AXor showerselect square
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika

AXor showerselect square
Bateria termostatyczna
Highflow do 1 odbiornika

AXor showerselect square
Zawór odcinający
do 3 odbiorników

# 36717000

 

# 12415000
# 12416000

# 12605000 # 12710000 # 12711000

AXor starck organic
Bateria wannowa

AXor starck organic
Bateria prysznicowa

AXor starck organic
Bateria termostatyczna

AXor starck organic
Bateria termostatyczna
Highflow

# 12715000 # 12716000

AXor starck organic
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor starck organic
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

 

# 10616000
# 10614000

# 10710000 # 10715000

AXor starck
Bateria wannowa

AXor starck
Bateria prysznicowa

AXor starck
Bateria termostatyczna

AXor starck
Bateria termostatyczna
Highflow

AXor starck
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

# 10700000

AXor starck
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco/ 
przełączajacym

# 10720000# 10416000
# 10418000
# 10414000,  
# 10427000* 

 

 

AXor starck Classic
Bateria wannowa

# 10415000

AXor starck Classic
Bateria prysznicowa

# 10615000

AXor showerselect square
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników z FixFit i Porter

# 36712000



 

# 34715000 # 34716000# 34425000
# 34427000 

# 34625000 # 34705000 # 34725000

AXor Citterio M 
Bateria wannowa

AXor Citterio M 
Bateria prysznicowa

AXor Citterio M 
Bateria termostatyczna

AXor Citterio M
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Citterio M 
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor Citterio M 
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

 

# 11425000 # 11625000 # 11730000 # 11731000 # 11732000 # 11733000

AXor Urquiola 
Bateria wannowa

AXor Urquiola  
Bateria prysznicowa

AXor Urquiola 
 Bateria termostatyczna

AXor Urquiola 
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Urquiola  
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor Urquiola  
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

 

# 39716000
# 39711000

# 39455000
# 39457000 

# 39655000 # 39705000
# 39700000

# 39725000
# 39720000

AXor Citterio
Bateria wannowa

AXor Citterio
Bateria prysznicowa

AXor Citterio
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Citterio
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor Citterio
Bateria termostatyczna z zaworem  
odcinająco/przełączającym

 

 

# 18741000# 18455000 # 18655000 # 18745000 # 18750000

AXor Massaud
Bateria wannowa

AXor Massaud 
Bateria prysznicowa

AXor Massaud 
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Massaud 
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor Massaud 
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

 

# 36455000
# 36457000 

# 36655000

AXor Citterio e
Bateria wannowa

AXor Citterio e
Bateria prysznicowa

# 38426000, -820, -930
# 38428000, -820, -930
 

# 45405000, -820, -930
# 45407000, -820, -930

AXor Uno 
Bateria wannowa

AXor Uno 
Bateria prysznicowa

 
AXor Uno 
Bateria prysznicowa

AXor Uno 
Bateria prysznicowa

# 38626000, -820, -930 # 45605000, -820, -930

noWoŚĆ noWoŚĆ
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# 17716000,- 090# 17415000, -090

AXor Carlton 
Bateria wannowa

AXor Carlton 
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

# 17705000, -090

AXor Carlton 
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Carlton 
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

# 17725000, -090

# 16800000, -820
# 16801000, -820

# 16820000, -820
# 16821000, -820

# 16810000, -820
# 16823000, -820

# 16815000, -820
# 16824000, -820

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna  
z zaworem odcinająco/
przełączającym

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna  
z zaworem odcinająco/
przełączającym

 

 

 

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna 

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Montreux 
Bateria termostatyczna 
z zaworem odcinającym

# 16823000, -820 # 16824000, -820 # 16801000, -820 # 16821000, -820

# 38375000 # 38715000 

AXor Uno 
Bateria termostatyczna

AXor Uno
Bateria termostatyczna 
Highflow

AXor Uno 
Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

# 38700000

AXor Uno 
Bateria termostatyczna z zaworem 
odcinająco/przełączającym

# 38720000

 



16.8

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal

21 8/18/28

59
31/41/51

m
ax

.

m
in

.

m
ax

.

m
in

.

80

iBox universal  
AXor iBoX UniVersAl Dn15/Dn20

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01700180 513,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 m do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

  
AXor iBoX UniVersAl Z ZAWorAMi 
oDCinAJĄCYMi

 ⁄ 3 redukcje Dn20/Dn15
 ⁄ korek Dn20
 ⁄ kołnierz uszczelniający
 ⁄ przyłącze Dn20
 ⁄ pasuje do prysznicowych, wannowych  

i termostatycznych el. zewn.
 ⁄ symetryczna konstrukcja
 ⁄ montaż tłumiący szumy

 01750180 753,00
  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor Zestaw przedłużający 25 m do iBox 

universal
 13587000 204,00

 ⁄ Axor komplet szyn mocujących do iBox 
universal

 93171000 145,00

noWoŚĆ

  
AXor ZesTAW PrZeDŁUŻAJĄCY 25 M  
Do iBoX UniVersAl

 ⁄ element przedłużający zestawu 
podstawowego

 ⁄ długość przedłużenia: 25 mm

 13587000 204,00
  

 

noWoŚĆ

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 172 X 172 MM

 ⁄ do montażu pomiędzy płytkami i elementem 
zewnętrznym

 ⁄ pasuje do wszystkich kwadratowych, 
zaokrąglonych el. zewn.

 ⁄ wymiar: 172 mm x 172 mm
 ⁄ długość przedłużenia: 22 mm

chrom 98860000 196,00
wykończenie 
specjalne**

98860XXX 294,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA okrĄGŁA 
1-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14960000 217,00
nikiel szczotkowany 14960820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14960XXX 326,00

  

 

3 3 17 0Ø



16.9

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni"

*Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

Cennik 2018

iBox universal

  
 roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA okrĄGŁA 
2-oTWoroWA 

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości  
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ 18 mm większa niż standardowa rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14961000 217,00
nikiel szczotkowany 14961820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14961XXX 326,00

  

 

  
 roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA okrĄGŁA 
2-oTWoroWA 

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości  
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ 18 mm większa niż standardowa rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm   

chrom 14962000 217,00
nikiel szczotkowany 14962820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14962XXX 326,00

  

 

  
 roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA okrĄGŁA 
2-oTWoroWA 

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ 18 mm większa niż standardowa rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm  

chrom 14963000 217,00
nikiel szczotkowany 14963820 274,00
wykończenie 
specjalne**

14963XXX 326,00

  

 

  
 roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 1-oTWoroWA 

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości  
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ 8 mm większa niż standardowa rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm   

chrom 14964000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14964XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 1-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości  
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14965000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14965XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 1-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości  
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14966000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14966XXX 398,00

  

 

3 3 17 0Ø
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16.10

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14967000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14967XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14968000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14968XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14969000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14969XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14970000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14970XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 1-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm 

chrom 14971000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14971XXX 398,00

  

 

  
 roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA 

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości  
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ 18 mm większa niż standardowa rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm   

chrom 14972000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14972XXX 398,00
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kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

iBox universal

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14973000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14973XXX 398,00

  

 

  
roZeTA PrZeDŁUŻAJĄCA 2-oTWoroWA

 ⁄ W sytuacjach ograniczonej głębokości 
w instalacjach podtynkowych

 ⁄ średnica: 170 mm
 ⁄ wymiar: 18 mm wyżej niż standardowa 

rozeta
 ⁄ długość przedłużenia: 33 mm

chrom 14974000 265,00
wykończenie 
specjalne**

14974XXX 398,00

  

 

  
AXor koMPleT sZYn MoCUJĄCYCH  
Do iBoX UniVersAl

 93171000 145,00
  

 

noWoŚĆ

3 3 17 0
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16.12

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

AXor eXAFill eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ w zestawie: osłona, korek zabezpieczający
 ⁄ do wanien normalnych i specjalnych
 ⁄ strumień potrójny perlator
 ⁄ z regulacją 20°
 ⁄ przepływ przy 3 bar 38 l/ min

chrom 58300000 950,00
wykończenie 
specjalne**

58300XXX 1.425,00

  

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor exafill wylewka wannowa z odpływem 

i przelewem do wanien normalnych
 58301180 545,00

 ⁄ Axor exafill wylewka wannowa z odpływem 
i przelewem do wanien specjalnych

 58302180 765,00

noWoŚĆ

  
AXor eXAFill WYleWkA WAnnoWA 
Z oDPŁYWeM i PrZeleWeM Do WAnien 
norMAlnYCH

 ⁄ do wanien normalnych
 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm
 ⁄ przyłącze węża z lewej i prawej Dn20

 58301180 545,00
  

W zestawie:
 ⁄ Axor syfon wannowy (# 60033000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor exafill element zewnętrzny chrom 58300000 950,00

wykończenie 
specjalne**

58300XXX 1.425,00

 ⁄ Axor elastyczna rura łącząca 800 mm 
Dn20

 58308000 484,00

noWoŚĆ

  
AXor eXAFill WYleWkA WAnnoWA 
Z oDPŁYWeM i PrZeleWeM Do WAnien 
sPeCJAlnYCH

 ⁄ do wanien specjalnych, wanny  
z nieregularnym brzegiem

 ⁄ długość cięgła Bowdena 780 mm
 ⁄ przyłącze węża z lewej i prawej Dn20

 58302180 765,00
  

W zestawie:
 ⁄ Axor syfon wannowy (# 60033000)  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor exafill element zewnętrzny chrom 58300000 950,00

wykończenie 
specjalne**

58300XXX 1.425,00

 ⁄ Axor elastyczna rura łącząca 800 mm 
Dn20

 58308000 484,00

noWoŚĆ

  
AXor eXAFill WYleWkA WAnnoWA 
Z oDPŁYWeM i PrZeleWeM

 ⁄ do wanien normalnych
 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm
 ⁄ przyłącze węża z lewej i prawej Dn20

chrom 58303000 1.469,00
wykończenie 
specjalne**

58303XXX 2.204,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor exafill wylewka wannowa z odpływem 

i przelewem do wanien normalnych 
(# 58301180)

 

 ⁄ Axor exafill element zewnętrzny 
(# 58300000)

 

 ⁄ Axor syfon wannowy (# 60033000)  

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

odpływy, przelewy i wylewki wannowe  



16.13

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

  
AXor eXAFill s eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ w zestawie: osłona, korek zabezpieczający
 ⁄ do wanien normalnych i specjalnych
 ⁄ strumień wodospadowy
 ⁄ z regulacją 30°
 ⁄ przepływ przy 3 bar 30 l/ min

chrom 58304000 872,00
wykończenie 
specjalne**

58304XXX 1.308,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor exafill s wylewka wannowa 

z odpływem i przelewem do wanien 
normalnych

 58305180 501,00

 ⁄ Axor exafill s wylewka wannowa 
z odpływem i przelewem do wanien 
specjalnych

 58306180 703,00

noWoŚĆ

  
AXor eXAFill s WYleWkA WAnnoWA 
Z oDPŁYWeM i PrZeleWeM Do WAnien 
norMAlnYCH

 ⁄ do wanien normalnych, wanny  
z nieregularnym brzegiem

 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm
 ⁄ przyłącze węża z lewej Dn20

 58305180 501,00
  

W zestawie:
 ⁄ Axor syfon wannowy (# 60033000)  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor exafill s wylewka wannowa 

z odpływem i przelewem do wanien 
specjalnych

 58306180 703,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor exafill s element zewnętrzny chrom 58304000 872,00

wykończenie 
specjalne**

58304XXX 1.308,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

  
AXor eXAFill s WYleWkA WAnnoWA 
Z oDPŁYWeM i PrZeleWeM Do WAnien 
sPeCJAlnYCH

 ⁄ do wanien specjalnych, wanny  
z nieregularnym brzegiem

 ⁄ długość cięgła Bowdena 780 mm
 ⁄ przyłącze węża z lewej Dn20

 58306180 703,00
  

W zestawie:
 ⁄ Axor syfon wannowy (# 60033000)  

Alternatywne produkty:
 ⁄ Axor exafill s wylewka wannowa 

z odpływem i przelewem do wanien 
normalnych

 58305180 501,00

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor exafill s element zewnętrzny chrom 58304000 872,00

wykończenie 
specjalne**

58304XXX 1.308,00

10
0

100

70

35 82

*Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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16.14

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

AXor ZesTAW eXAFill s koMPleTnY

 ⁄ do wanien normalnych, wanny 
z nieregularnym brzegiem

 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm
 ⁄ przyłącze węża z lewej Dn20

chrom 58307000 1.322,00
wykończenie 
specjalne**

58307XXX 1.984,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor exafill s element zewnętrzny 

(# 58304000)
 

 ⁄ Axor exafill s wylewka wannowa 
z odpływem i przelewem do wanien 
normalnych (# 58305180)

 

 ⁄ Axor syfon wannowy (# 60033000)  

  

noWoŚĆ

  
AXor elAsTYCZnA rUrA ŁĄCZĄCA 
800 MM Dn20

 ⁄ długość: 800 mm
 ⁄ wersja: kąt 90°

 58308000 484,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor eXAFill eleMenT ZeWnĘTrZnY

 ⁄ w zestawie: zawór zwrotny
 ⁄ przepływ przy 3 bar 26 l/ min
 ⁄ regulacja przelewu o 25mm

chrom 58309000 434,00
wykończenie 
specjalne**

58309XXX 651,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor komplet odpływowy Push-open  

do wylewki wannowej exafill
chrom 58310000 308,00
wykończenie 
specjalne**

58310XXX 462,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor syfon wannowy  60033000 57,00

  
AXor koMPleT oDPŁYWoWY PUsH-
oPen Do WYleWki WAnnoWeJ eXAFill

chrom 58310000 308,00
wykończenie 
specjalne**

58310XXX 462,00

  
osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor exafill element zewnętrzny chrom 58309000 434,00

wykończenie 
specjalne**

58309XXX 651,00

osprzęt dodatkowy:
 ⁄ Axor syfon wannowy  60033000 57,00

noWoŚĆ

odpływy i przelewy do wanien  
AXor eleMenT ZeWnĘTrZnY  
Do FleXAPlUs

 ⁄ w zestawie: uchwyt, korek zabezpieczający
 ⁄ do wanien normalnych i specjalnych

chrom 58311000 118,00
wykończenie 
specjalne**

58311XXX 177,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew 

wannowy G 1½
 58313180 218,00

 ⁄ Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew 
wannowy G 1½, do wanien nietypowych

 58314180 337,00

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ



16.15

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

  
AXor eleMenT ZeWnĘTrZnY  
Do FleXAPlUs s

 ⁄ w zestawie: uchwyt, korek zabezpieczający
 ⁄ do wanien normalnych i specjalnych

chrom 58312000 181,00
wykończenie 
specjalne**

58312XXX 271,00

  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew 

wannowy G 1½
 58313180 218,00

 ⁄ Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew 
wannowy G 1½, do wanien nietypowych

 58314180 337,00

noWoŚĆ

  
AXor FleXAPlUs, elAsTYCZnY oDPŁYW  
i PrZeleW WAnnoWY G 1½

 ⁄ do wanien normalnych
 ⁄ złączka Pe G1½ x 40/50 mm
 ⁄ elastyczny przelew
 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm

 58313180 218,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor element zewnętrzny do Flexaplus chrom 58311000 118,00

wykończenie 
specjalne**

58311XXX 177,00

 ⁄ Axor element zewnętrzny do Flexaplus s chrom 58312000 181,00
wykończenie 
specjalne**

58312XXX 271,00

noWoŚĆ

  
FleXAPlUs, elAsTYCZnY oDPŁYW  
i PrZeleW WAnnoWY G 1½,  
Do WAnien nieTYPoWYCH

 ⁄ do wanien specjalnych
 ⁄ złączka Pe G1½ x 40/50 mm
 ⁄ elastyczny przelew
 ⁄ długość cięgła Bowdena 780 mm

 58314180 337,00
  

osprzęt wymagany:
 ⁄ Axor element zewnętrzny do Flexaplus chrom 58311000 118,00

wykończenie 
specjalne**

58311XXX 177,00

 ⁄ Axor element zewnętrzny do Flexaplus s chrom 58312000 181,00
wykończenie 
specjalne**

58312XXX 271,00

noWoŚĆ

  
AXor FleXAPlUs, elAsTYCZnY oDPŁYW  
i PrZeleW WAnnoWY G 1½  
Do WAnien norMAlnYCH

 ⁄ do wanien normalnych
 ⁄ złączka Pe G1½ x 40/50 mm
 ⁄ elastyczny przelew
 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm

chrom 58315000 311,00
wykończenie 
specjalne**

58315XXX 466,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor element zewnętrzny do Flexaplus 

(# 58311000)
 

 ⁄ Axor Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew 
wannowy G 1½ (# 58313180)

 

noWoŚĆ

*Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ
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16.16

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

  
AXor FleXAPlUs s, elAsTYCZnY oDPŁYW  
i PrZeleW WAnnoWY G 1½  
Do WAnien norMAlnYCH

 ⁄ do wanien normalnych
 ⁄ złączka Pe G1½ x 40/50 mm
 ⁄ elastyczny przelew
 ⁄ długość cięgła Bowdena 520 mm

chrom 58316000 366,00
wykończenie 
specjalne**

58316XXX 549,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor element zewnętrzny do Flexaplus s 

(# 58312000)
 

 ⁄ Axor Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew 
wannowy G 1½ (# 58313180)

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

odpływy do brodzików  
AXor koMPleT oDPŁYWoWY 
rAinDrAin‘90 XXl ZesTAW koMPleTnY

 ⁄ do brodziki z otworem odpływowym  
Ø 90 mm

 ⁄ odpływ 51 l/ min przy poziomie wody 
15 mm i prawidłowo wykonanej instalacji 
odpływowej (patrz dokumentacja 
techniczna)

 ⁄ rura Ø 50 mm
 ⁄ korek z: stal szlachetna
 ⁄ otwór rewizyjny

chrom 60031000 316,00
wykończenie 
specjalne**

60031XXX 473,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor sTAro 90 koMPleT oDPŁYWoWY, 
koMPleTnY

 ⁄ do brodziki z otworem odpływowym Ø 
90 mm

 ⁄ odpływ 29 l/ min przy poziomie wody 
15 mm

 ⁄ złączka Pe 40/50 mm
 ⁄ rura Ø 50 mm
 ⁄ korek z: stal szlachetna
 ⁄ samoczyszczący

chrom 60032000 258,00
wykończenie 
specjalne**

60032XXX 387,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor sTAroliFT ’52 koMPleT 
oDPŁYWoWY

 ⁄ do brodziki z otworem odpływowym  
Ø 52 mm

 ⁄ odpływ 33 l/ min przy poziomie wody 
120 mm

 ⁄ złączka Pe 40/50 mm
 ⁄ rura Ø 50 mm
 ⁄ korek z: stal szlachetna
 ⁄ samoczyszczący

chrom 60030000 145,00
wykończenie 
specjalne**

60030XXX 218,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor sYFon WAnnoWY

 ⁄ złączka Pe G1½ x 40/50 mm

 60033000 57,00
  

 noWoŚĆ



16.17

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

odpływy do umywalki/bidetu  
AXor AUToMATYCZnY koMPleT 
oDPŁYWoWY

 ⁄ cięgło
 ⁄ dla umywalek z przelewem
 ⁄ korek z mosiądzu
 ⁄ Przyłącza G 1 1/4

chrom 51302000 338,00
wykończenie 
specjalne**

51302XXX 507,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor koMPleT oDPŁYWoWY  
PUsH-oPen

 ⁄ korek
 ⁄ dla umywalek z przelewem
 ⁄ korek z mosiądzu
 ⁄ Przyłącza G 1 1/4

chrom 51300000 312,00
wykończenie 
specjalne**

51300XXX 469,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor eleMenT oDPŁYWoWY 1 1/4’’ chrom 51301000 200,00

wykończenie 
specjalne**

51301XXX 300,00

   

noWoŚĆ

syfony  
AXor sYFon FloWsTAr G1¼

 ⁄ w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, 
rozeta Ø 70 mm, osłona korka

 ⁄ regulacja 65-165 mm
 ⁄ odległość od ściany 330 mm
 ⁄ wymiary odejścia G 1 1/4

chrom 51303000 727,00
wykończenie 
specjalne**

51303XXX 1.091,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor ZesTAW FloWsTAr

 ⁄ w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, 
rozeta Ø 70 mm, osłona korka, 2 osłony  
z zaworami kątowymi

 ⁄ regulacja 65-165 mm
 ⁄ odległość od ściany 330 mm
 ⁄ wymiary odejścia G 1 1/4

chrom 51304000 1.042,00
wykończenie 
specjalne**

51304XXX 1.563,00

  

W zestawie:
 ⁄ Axor syfon Flowstar G1¼ (# 51303000)  

 ⁄ Axor Zaślepka (# 51306000)  

 ⁄ Axor Zawór kątowy z zaślepką 
(# 51307000)

 

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

noWoŚĆ

*Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT
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16.18

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

  
AXor ZesTAW FloWsTAr s G1¼

 ⁄ w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, 
rozeta Ø 72 mm

 ⁄ regulacja 60-165 mm
 ⁄ odległość od ściany 330 mm
 ⁄ wymiary odejścia G 1 1/4

chrom 51305000 408,00
wykończenie 
specjalne**

51305XXX 612,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor ZAŚlePkA

 ⁄ do zaworu kątowego
 ⁄ jednostka opakowania: 1 sztuka

chrom 51306000 173,00
wykończenie 
specjalne**

51306XXX 259,00

  
 

noWoŚĆ

  
AXor ZAWÓr kĄToWY Z ZAŚlePkĄ

 ⁄ w zestawie: 1 osłona zaworu kątowego 
# 13950XX0, śrubunek Ø 10 mm

 ⁄ samouszczelniające przyłącze gwintowe
 ⁄ wymiary przyłącza ściana G ½
 ⁄ wymiary odejścia G ⅜
 ⁄ jednostka opakowania: 1 sztuka

chrom 51307000 280,00
wykończenie 
specjalne**

51307XXX 421,00

  

 

noWoŚĆ

  
AXor ZAWÓr kĄToWY Z MikroFilTreM

 ⁄ w zestawie: rozeta Ø 54 mm, filtr 100µm
 ⁄ dla ochrony armatury przed 

zanieczyszczeniami, np. armatury 
elektronicznej

 ⁄ możliwość czyszczenia filtra
 ⁄ wymiary przyłącza ściana G ½
 ⁄ wymiary odejścia G ⅜
 ⁄ jednostka opakowania: 1 sztuka

chrom 51308000 146,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor ZAWÓr kĄToWY e

 ⁄ w zestawie: rozeta Ø 54 mm, śrubunek Ø 
10 mm

 ⁄ samouszczelniające przyłącze gwintowe
 ⁄ wymiary przyłącza ściana G ½
 ⁄ wymiary odejścia G ⅜
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ jednostka opakowania: 1 sztuka

chrom 51312000 74,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor ZAWÓr kĄToWY e

 ⁄ w zestawie: rozeta Ø 54 mm
 ⁄ wymiary przyłącza ściana G ½
 ⁄ wymiary odejścia G ½
 ⁄ 1 sztuka
 ⁄ materiał: mosiądz

chrom 51309000 76,00
  

 

noWoŚĆ



16.19

kolor nr art. Cena*

**Dodatkowe informacje w dziale "specjalne wykończenia powierzchni" Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

  
AXor ZAWÓr kĄToWY s

 ⁄ w zestawie: rozeta Ø 54 mm, śrubunek Ø 
10 mm

 ⁄ samouszczelniające przyłącze gwintowe
 ⁄ wymiary przyłącza ściana G ½
 ⁄ wymiary odejścia G ⅜
 ⁄ materiał: mosiądz
 ⁄ jednostka opakowania: 1 sztuka

chrom 51310000 86,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor U-sYFon G 1¼

 ⁄ w zestawie: rura 85 mm, rura ścienna, 
rozeta Ø 65 mm

 ⁄ regulacja 35-85 mm
 ⁄ odległość od ściany 250 mm
 ⁄ wymiary odejścia G 1 1/4

chrom 51320000 101,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor U-sYFon G 1¼

 ⁄ w zestawie: rura 120 mm, rura ścienna, 
rozeta Ø 70 mm

 ⁄ regulacja 30-120 mm
 ⁄ odległość od ściany 300 mm
 ⁄ wymiary odejścia G 1 1/4

chrom 51321000 133,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor sYFon BiDeToWY

 ⁄ w zestawie: rura 55 mm, rura ścienna, 
rozeta Ø 70 mm

 ⁄ regulacja 30-55 mm
 ⁄ odległość od ściany 275 mm
 ⁄ wymiary odejścia G 1 1/4

chrom 51315000 134,00
  

 

noWoŚĆ

Akcesoria  
AXor rUrA ZAkrZYWionA 300 MM

 ⁄ długość: 300 mm
 ⁄ z brzegiem
 ⁄ materiał: mosiądz

chrom 51316000 98,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor rUrA ProsTA 500 MM

 ⁄ długość: 500 mm
 ⁄ bez brzegu
 ⁄ materiał: mosiądz

chrom 51317000 96,00
wykończenie 
specjalne**

51317XXX 144,00

  
 

noWoŚĆ

*Ceny netto w ZŁ bez podatku VAT

A
Xo

r 
iB

ox
 

un
iv

er
sa

l, 
sy

st
em

y 
od

pł
yw

ow
e



16.20

kolor nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.Cennik 2018

iBox universal, systemy odpływowe

  
AXor rUrA ProsTA 300 MM

 ⁄ długość: 300 mm
 ⁄ z brzegiem
 ⁄ materiał: mosiądz

chrom 51318000 54,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor rUrA kĄToWA

 ⁄ bez brzegu
 ⁄ materiał: mosiądz

chrom 51313000 209,00
  

 

noWoŚĆ

  
AXor rUrA PrZeDŁUŻAJĄCA 125 MM

 ⁄ długość: 125 mm
 ⁄ materiał: mosiądz

chrom 51314000 91,00
  

 

noWoŚĆ



notatki  
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ogólne Warunki Zawierania Transakcji  

I. Zakres obowiązywania 
Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw Hansgrohe Sp. z. o.o. (polska 
spółka handlowa), zwana w dalszej części „Hansgrohe”, obowiązują, 
o ile wyraźnie i pisemnie nie ustalono nic innego, dla wszystkich ofert, 
umów kupna, zleceń i dostaw, które Hansgrohe świadczy Kupującym, 
nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego. 
Obowiązują również w przyszłych powiązaniach biznesowych, także 
wtedy, jeżeli nie są ponownie wyraźnie ustalane. Nie uznawane są 
odmienne warunki zawierania transakcji Kupującego, także wtedy, 
jeżeli nie dojdzie do sprzeciwienia się im.

II. Zawarcie umowy
1. Oferty Hansgrohe są niezobowiązujące, o ile w tekście oferty nie 
zostaną wyraźnie określone jako wiążące. Umowa dochodzi do skutku 
dopiero, jeżeli Hansgrohe pisemnie potwierdzi zlecenie w stosunku do 
Kupującego.
2. Hansgrohe przejmuje gwarancję tylko wtedy, jeżeli zostało to wyraź-
nie przyrzeczone w potwierdzeniu zlecenia lub w wypowiedziach 
reklamowych.
3. Miarodajna jest dokumentacja przekazana przez Hansgrohe  
w ramach powiązania umownego, tj. odwzorowania i rysunki, jak rów-
nież stworzone przez Hansgrohe informacje techniczne; dopuszczalne 
są modyfikacje techniczne lub techniczne usprawnienia, lub zmiany 
konstrukcyjne, jeżeli wchodziłyby one w rachubę dla Kupującego.

III. Zakres dostawy, transport i przeniesienie ryzyka
1. Zasadniczo ustalana jest dostawa „loco fabryka”. Ryzyko przypad-
kowej utraty przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie 
wysłania przedmiotu dostawy z fabryki lub miejsca wysyłki. Gdy 
wysyłka opóźnia się w wyniku zachowania Kupującego lub z uwagi na 
okoliczność, za którą nie odpowiada Hansgrohe, to ryzyko przechodzi 
na Kupującego w momencie poinformowania o gotowości do wysyłki.
2. W przypadku ustalenia klauzul handlowych, obowiązują warunki 
Incoterms w każdorazowo obowiązującym wydaniu. Zakres dostawy 
należy podać w potwierdzeniu zlecenia.

IV. Termin dostawy i siła wyższa
1. Terminy dostaw, które nie są wyraźnie określone jako zobowiązujące, 
są niezobowiązujące. Terminy dostaw rozpoczynają się najwcześniej 
po wpłynięciu całej dokumentacji koniecznej do określenia zlecenia 
pod kątem zawartości, o ile zgodnie z ustaleniami ma ją pozyskać 
Kupujący, i po wpłynięciu zaliczki. Termin dostawy uchodzi za dotrzy-
many, jeżeli przesyłka w ciągu tego terminu została przygotowana do 
wysyłki lub poinformowano o gotowości do dostawy.
2. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o okres trwania zaburzenia 
w przedsiębiorstwie, jeżeli wystąpią takie okoliczności, za które nie 
odpowiada Hansgrohe, a które mają znaczący wpływ na produkcję 
lub dostarczanie przedmiotu, w szczególności również w czasie 
zamieszek pracowniczych i innych okoliczności dotykających 
Hansgrohe lub poddostawców (niezawinione zaburzenia 
w przedsiębiorstwie). W przypadku niezawinionego zaburzenia 
w przedsiębiorstwie, Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego 
zobowiązania do spełnienia świadczenia, gdy pomimo wszystkich 
wchodzących w rachubę wysiłków konieczne dopasowanie umowy nie 
jest możliwe.
3. Gdy z uwagi na wymienione okoliczności wydłużeniu ulega termin 
dostawy lub gdy Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego obowiązku 
dostawczego, to Kupującemu nie przysługują w stosunku do Hansgrohe 
żadne roszczenia tytułem odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju. 
Hansgrohe nie odpowiada za niezawinione zaburzenia 
w przedsiębiorstwie również gdy ma miejsce zwłoka. Hansgrohe jest 
zobowiązany do powiadomienia Kupującego o wystąpieniu jednej 
z wymienionych okoliczności.
4. Hansgrohe jest uprawniony do dostaw częściowych i częściowego 
fakturowania przed upływem terminu dostawy we wchodzącym 
w rachubę zakresie.
5. Gdy przesyłka lub dostarczenie przedmiotu dostawy ulegają 
opóźnieniu na życzenie Kupującego lub z uwagi na okoliczności 
mające swoje pochodzenie w zakresie objętym ryzykiem 
i odpowiedzialnością Kupującego, to Kupujący ma zwrócić Hansgrohe 
koszty powstałe w wyniku magazynowania, w wysokości 0,1% 
wartości netto faktury za każdy dzień magazynowania towaru objętego 
tą fakturą.Po ustaleniu i bezowocnym upłynięciu stosownego terminu, 
Hansgrohe jest jednakże uprawiony do innego zadysponowania 
przedmiotem dostawy lub do wyświadczenia Kupującemu dostawy 
zastępczej w stosownie przedłużonym terminie.

V. Ceny
1. Dostawy odbywają się po cenach podanych w obowiązującym  
w wymienionym przez Kupującego terminie dostawy cenniku. Wszystkie 
ceny obowiązują loco fabryka / loco miejsce wysyłki. O ile nie odno-
towano inaczej, wszystkie ceny są rozumiane jako ceny w PLN z doli-
czeniem kosztów transportu, ubezpieczenia, ewentualnej instalacji 
i przeszkolenia, jak również z doliczeniem ustawowego podatku VAT.
2. Hansgrohe zastrzega sobie prawo do stosownego podwyższenia 
cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią podwyżki kosztów, 
w szczególności z uwagi na zawarcie umów taryfowych, z uwagi na 

wzrost cen nabycia ze wszelkimi kosztami ubocznymi lub na wzrosty 
cen materiałów. Będą one udokumentowane na żądanie 
Zamawiającego.
3.  Przy wartości zlecenia poniżej 5 000 PLN Hansgrohe może 
obciążyć Kupującego kosztami wysyłki towaru (minimalny koszt wysyłki 
pojedynczej paczki wynosi 40 PLN netto).
4. Ewentualne koszty bankowe i inne związane z rozliczaniem transak-
cji w walucie obcej ponosi Kupujący.

VI. Płatność i zwłoka
1. Płatności należy świadczyć dla Hansgrohe bez żadnych potrąceń, 
tak jak podano na fakturze, natychmiast po uzyskaniu dostępu do 
rachunku. Hansgrohe zastrzega sobie wyraźnie przyjmowanie czeków. 
Czeki są przyjmowane tylko do wykonania płatności i uchodzą jako 
płatność dopiero po realizacji. Wszystkie płatności należy świadczyć 
wolne od wydatków. W przypadku czeków, Kupujący ponosi koszty 
dyskonta, przyjęcia, jak również inne wydatki bankowe, nawet jeżeli 
brak wyraźnych ustaleń. Płatności rozliczane są najpierw na koszty, 
następnie na odsetki, a dopiero później na każdorazowo starsze rosz-
czenie główne.
2. W przypadku opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę w usta-
wowej wysokości, jednakże przynajmniej 9% w stosunku rocznym; 
udokumentowanie niższego uszczerbku pozostaje możliwe do 
wysokości stawki odsetek ustawowych.
3. Prawa do kompensaty i do zatrzymania rzeczy w stosunku do 
roszczeń Hansgrohe przysługuje Kupującemu tylko wtedy, jeżeli wza-
jemne roszczenie stwierdzone jest jako bezsporne lub prawomocne.
4. Cesja roszczeń wymaga zgody Hansgrohe.
5. Gdy po zawarciu umowy lub po dostawie towaru zostanie stwier-
dzone, że Kupujący nie ma lub już nie ma zdolności kredytowej, np. 
wszczęto przeciwko niemu środki postępowania egzekucyjnego lub 
wystąpiło inne pogorszenie stanu majątkowego, to Hansgrohe może 
natychmiast dochodzić należności, które nie są jeszcze przeterminowa-
ne i takich należności, na które został przekazany czek. W takich 
przypadkach, a również wtedy, kiedy przypadające do zapłaty faktury 
nie zostały zapłacone mimo upomnienia, Hansgrohe może wymagać 
dla przyszłych dostaw przedpłaty lub dania zabezpieczenia, jak rów-
nież oświadczyć, że dostawa odbędzie się tylko za pobraniem. Gdy 
Kupujący nie spełni tego żądania, to Hansgrohe jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy lub do żądania natychmiastowej płatności za 
dostarczony towar. W przypadku odstąpienia Kupujący ma zwrócić 
Hansgrohe powstałe do tej pory koszty, łącznie z niezrealizowanym 
zyskiem.

VII. Zastrzeżenie własności
1.  Hansgrohe zastrzega sobie możliwość uzależnienia dokonania 
sprzedaży od uzyskania od Kupującego dodatkowych zabezpieczeń, 
w tym zastrzega własność do dostarczanych rzeczy aż do uregulowa-
nia wszystkich powstałych w momencie zawierania umowy należności 
z powiązania biznesowego z Kupującym, łącznie ze wszystkimi 
powstałymi w tym momencie należnościami z umów przylegających, 
zamówień uzupełniających lub zamówień części zamiennych. O ile 
wartość wszystkich praw zabezpieczających przysługujących 
Hansgrohe przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych 
roszczeń o więcej niż o 20%, to Hansgrohe zwolni na życzenie 
Kupującego odpowiednią część praw zabezpieczających.  
2. W razie niezgodnego z umową zachowania się Kupującego, 
w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Hansgrohe jest 
uprawniony do zabrania dostawy z powrotem. Zabranie z powrotem 
lub zajęcie dostawy przez Hansgrohe nie oznacza odstąpienia od 
umowy, chyba że, Hansgrohe potwierdzi to wyraźnie pisemnie. 
Hansgrohe jest uprawniony do sprzedaży, przychód ze sprzedaży 
należy rozliczyć potrącając stosowne koszty sprzedaży, na konto 
zobowiązań Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do starannego 
obchodzenia się z dostawą. Jest zobowiązany w szczególności do 
wystarczającego
ubezpieczenia jej na własny koszt do wartości początkowej przed 
uszkodzeniami z uwagi na uszkodzenia spowodowane ogniem, wodą, 
zawieruchą, włamaniem i kradzieżą. Roszczenia ubezpieczeniowe 
powstałe w przypadku powstania szkody należy scedować na 
Hansgrohe. O ile konieczne są prace serwisowe i inspekcyjne, to 
Kupujący musi je przeprowadzić terminowo na swój koszt.
3. Kupującemu nie wolno ani zastawiać przedmiotów dostawy ani 
przekazywać na własność celem zabezpieczenia. Kupujący jest 
zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia w 
przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich, tak aby Hansgrohe 
mógł wnieść powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej, i jest 
zobowiązany udostępnić Hansgrohe wszystkie informacje i całą 
dokumentację konieczną do obrony praw Hansgrohe. Urzędnikom 
egzekucyjnym, wzgl. osobom trzecim należy zwrócić uwagę na 
własność Hansgrohe. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić 
Hansgrohe kosztów sądowych i pozasądowych powództwa przeci-
wegzekucyjnego osoby trzeciej, to Kupujący odpowiada za stratę 
powstałą Hansgrohe, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych roszczeń 
z uwagi na uszkodzenie, modyfikację lub zniszczenie samej rzeczy. 
4. W przypadku należytego przebiegu transakcji, Kupującemu wolno 
dalej sprzedawać lub przetwarzać przedmiot zakupu. Już w tym 
momencie ceduje na Hansgrohe wszystkie należności w wysokości 
końcowej kwoty na fakturze łącznie z podatkiem VAT, które wynikły dla 
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niego z dalszej odsprzedaży swoim odbiorcom lub osobom trzecim, 
i do tego niezależnie od tego, czy rzecz została sprzedana przed czy 
po obróbce. Hansgrohe przyjmuje cesję. W przypadku obrotu 
w ramach rachunków bieżących pomiędzy Kupującym a jego odbior-
cami, należność scedowana z góry przez Kupującego na Hansgrohe 
odnosi się również do zatwierdzonego salda, jak również w przypadku 
niewypłacalności odbiorcy także do istniejącego w następstwie salda 
„przyczynowego”. Kupującemu nie wolno zatrzymywać należności 
także po scedowaniu. Nie ma to wpływu na uprawnienie do samodziel-
nego zatrzymania należności. Hansgrohe nie będzie zatrzymywał 
samemu należności, o ile Kupujący spełni swoje zobowiązania 
płatnicze z otrzymanych przychodów, nie ma opóźnień w płatnościach 
i nie przedłożono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego.
5. Kupujący zobowiązuje się do wydania na żądanie Hansgrohe 
dokładnego zestawienia przypadających Hansgrohe należności 
z nazwami i adresami odbiorców, wysokością poszczególnych 
należności, datami rachunków itd., do udzielenia Hansgrohe wszystkich 
koniecznych do dochodzenia roszczeń do scedowanych należności  
informacji, do zezwalania na sprawdzanie tych informacji i do informo-
wania odbiorców o cesji.
6. Kupujący wyraża już teraz swoją zgodę, aby osoby, którym 
Hansgrohe zlecił odbiór zastrzeżonego towaru mogły w tym celu 
wkraczać lub wjeżdżać na nieruchomość, wzgl. do budynku, na której, 
lub w którym znajduje się zastrzeżony towar, aby zabrać zastrzeżony 
towar.
7. Obróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez Kupującego
będzie podejmowana zawsze dla Hansgrohe. Gdy przedmiot będzie 
obrabianyobrabiany zinn ymi przedmiotami, nie należącymi do 
Hansgrohe, to Hansgrohe nabywa współwłasność do nowego przed-
miotu w stosunku do wartości przedmiotu dostawy do innych przet-
warzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Na przedmiot 
powstały w wyniku przetworzenia obowiązuje zresztą to samo prawo 
co na przedmiot dostarczony z zastrzeżeniem. Gdy przetworzenie, 
domieszanie bądź przemieszanie nastąpi w taki sposób, że przedmiot 
Kupującego widnieje jako przedmiot główny, to obowiązuje ustalenie, 
że Kupujący przenosi na Hansgrohe współwłasność stosownie do 
udziału. Kupujący przechowuje powstały w ten sposób odrębny 
majątek lub współwłasność dla Hansgrohe.

VIII. Roszczenia tytułem wad – termin przedawnienia
1. Roszczenia Kupującego tytułem wad powstają pod warunkiem, 
że prawidłowo spełnił on swoje ustawowe obowiązki co do terminu 
kontroli i złożenia reklamacji.
2. Gdy przedmiot dostawy jest wadliwy, to Kupującemu przysługują 
następujące prawa:
a) Hansgrohe jest zobowiązany według własnego wyboru do usunięcia 
usterki na drodze poprawienia lub poprzez dostawę przedmiotu wolne-
go od wad.
b) Termin przedawnienia się roszczeń tytułem wad wynosi jeden rok od 
dostawy. Kupujący ma niezwłocznie informować Hansgrohe o wadach 
dostawy. Wymienione części stają się własnością Hansgrohe. Bez 
wpływu na to pozostają ustawowe przedawnienie dla budowli jak 
również roszczenie zwrotne przedsiębiorcy (art. 568 i nast. KC ).
c) Gdy naprawa nie powiedzie się, to Kupujący jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy lub do zmniejszenia ceny zakupu. Odstąpienie 
jest wykluczone, jeżeli naruszenie zobowiązań przez Hansgrohe jest 
tylko nieznaczne.
d) W porozumieniu z Hansgrohe, Kupujący ma dać wymagany czas 
i możliwość, aby podjąć wszelkie konieczne z punktu widzenia 
Hansgrohe naprawy i dostawy części zamiennych. W innym wypadku 
Hansgrohe jest zwolniony z odpowiedzialności za wynikające tytułem 
tego następstwa. Jeżeli z powodów produkcyjnych Kupujący życzy 
sobie od Hansgrohe obarczonego dodatkowymi kosztami przysłania 
w trybie przyspieszonym technika, lub przeprowadzenia robót poza 
normalnym czasem pracy, to ma ponieść przypadające na to 
zwiększone koszty (np. dodatki za nadgodziny, dłuższe drogi dojaz-
du).
e) Na wymienione części i poprawki udzielana jest rękojmia w takim 
samym zakresie, jak na pierwotny przedmiot dostawy, jednakże z ogra-
niczeniem czasowym do końca terminu rękojmi na pierwotny przedmiot 
dostawy.
3. Kupujący ponosi samodzielną odpowiedzialność za uszkodzenia 
w wyniku normalnego zużycia, nieodpowiedniego lub niewprawnego 
zastosowania, wadliwego montażu wzgl. uruchomienia przez 
Kupującego lub osoby trzecie, wadliwego lub niestarannego obcho-
dzenia się, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków robo-
czych lub wypływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycz-
nych, o ile nie sprowadzają się do zawinienia przez Hansgrohe.

IX. Przesyłki zwrotne
Towar wysłany przez Hansgrohe nie jest zasadniczo przyjmowany 
z powrotem, chyba że udokumentowano jego wadliwość. Gdy w poje-
dynczym przypadku, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu, Hansgrohe 
wyjątkowo oświadczy o gotowości do tego, to będzie pobrana opłata 
manipulacyjna w wysokości 25% wartości towaru netto z doliczeniem 
należnego podatku VAT. Zamawiający ponosi ryzyko transportowe 
i koszty transportu.

X. Odpowiedzialność tytułem odszkodowania
1. Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, 
w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia odnoszącego się do 
lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez Hansgrohe lub do lekko-
myślnego lub umyślnego naruszenia obowiązków jednego z jego 
ustawowych reprezentantów lub pomocników wykonujących jego 
świadczenia.
2. W przypadku pozostałego uszczerbku obowiązuje, co następuje:
a) Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, 
za uszczerbek odnoszący się do rażąco lekkomyślnego naruszenia 
obowiązków.
b) W przypadku zwyczajnej lekkomyślności, wyłączone są roszczenia 
odszkodowawcze za inny uszczerbek w razie naruszenia zobowiązań 
ubocznych lub zobowiązań nieistotnych.
c) Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze tytułem zwłoki 
odnoszące się do zwyczajnej lekkomyślności; nie ma to wpływu na 
ustawowe prawa Kupującego po upływie stosownego terminu dodatko-
wego.
3. Wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia nie obowiązują, 
o ile Hansgrohe podstępnie przemilczał wadę lub przejął gwarancję 
za właściwości przedmiotu.
4. Nienaruszone pozostaje roszczenie Kupującego co do rekompensa-
ty bezskutecznych nakładów w miejsce roszczenia odszkodowawcze-
go zamiast świadczenia.

XI. Odpowiedzialność za uszczerbek pośredni
Poza przypadkami umyślnej lub rażącej lekkomyślności, Hansgrohe nie 
odpowiada za uszczerbek pośredni wynikły z wadliwej dostawy, jak 
np. przestój w produkcji, niezrealizowane zyski i zwiększone zużycie.

XII. Unieważnienie umowy kupna
1.  W razie unieważnienia umowy kupna (np. z uwagi na odstąpienie 
jednej ze stron umowy) Kupujący jest zobowiązany do świadczenia 
z góry polegającego na wydaniu przedmiotu dostawy dla Hansgrohe, 
bez ujmy dla pozostałej realizacji, stosownie do następujących 
ustępów. Hansgrohe jest uprawniony do zlecenia odbioru przedmiotu 
dostawy z pomieszczeń Kupującego.
2. Poza tym Hansgrohe może wymagać od Kupującego odpowiednie-
go wynagrodzenia tytułem pogorszenia, zaginięcia lub niemożności 
zwrócenia przedmiotu dostawy z innego powodu, który wystąpił lub 
występuje, a leżącego w zakresie objętym ryzykiem lub 
odpowiedzialnością Kupującego.
3. Poza tym Hansgrohe może wymagać wynagrodzenia za wykorzy-
stanie bądź używanie przedmiotu dostawy, jeżeli wartość przedmiotu 
dostawy między zakończeniem jego wystawiania, a jego całkowitym 
bezpośrednim ponownym przejęciem we władanie przez Hansgrohe 
uległa pomniejszeniu. Niniejsze zmniejszenie wartości oblicza się 
z różnicy ceny całkowitej, stosownie do zlecenia i wartości w czasie, do 
osiągniętego przychodu ze sprzedaży, lub gdy sprzedaż nie jest 
możliwa, do szacunku ustalonego przez przysięgłego rzeczoznawcę.

XIII. Cesja
Cesja praw i/lub przeniesienie zobowiązań Kupującego z umowy nie 
są dopuszczalne bez pisemnej zgody Hansgrohe.

XIV. Postanowienia kontrolne eksportowe
Przedmioty dostawy mogą podlegać wywozowym postanowieniom 
kontrolnym Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki i innych państw. W przypadku późniejszego 
eksportu przedmiotu dostawy za granicę Kupujący zobowiązany jest 
do dotrzymywania postanowień ustawowych.

XV. Miejsce wykonania zobowiązania, siedziba sądu i sto-
sowane prawo
1.  Miejscem spełnienia dla dostaw i świadczeń jest miejsce, w którym 
odbywa się dostawa, lub do którego dostarczone jest świadczenie
2. O ile powyższe warunki nie zawierają żadnej regulacji zamykającej, 
to obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
3. We wszystkich sprawach spornych, nie dających się uregulować 
polubownie, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla 
siedziby polskiej spółki córki Hansgrohe czyli właściwy rzeczowo Sąd 
w Poznaniu.

XVI. Ustalenia dodatkowe, częściowa nieskuteczność
1. Wszystkie ustalenia zawarte pomiędzy Hansgrohe a Kupującym 
w celu realizacji niniejszej umowy, zostały ujęte w powyższej umowie 
w formie pisemnej. Nie obowiązują ustalenia ustne.
2. Gdyby jedno z postanowień miało być w całości lub częściowo 
nieskuteczne, lub miało się takim stać, to pozostała część umowy 
zachowuje swoją skuteczność.

Hansgrohe Sp. z.o.o. (polska spółka handlowa)







Hansgrohe Sp. z o.o. • ul. Koszykowa 65 • 00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00

info@hansgrohe.pl • www.hansgrohe.pl
www.axor-design.com


	AXOR_cover_front_2_2018_DRUK
	AXOR_2018_korekta
	AXOR_cover_back_2_2018_DRUK

