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Itens que serão descontinuados em 2018

Código Descrição

10080000 Monocomando de Axor Starck X 300 mm

11034000 Monocomando de lavatório Axor Urquiola 300 mm





AXOR Manufaktur
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Acabamentos customizados
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Conheça os novos acabamentos  
customizados AXOR Manufaktur

Na AXOR Manufaktur, nós diferenciamos  
e aperfeiçoamos nossos produtos com cuidado  
e atenção a cada detalhe para que seu projeto fique 
o mais personalizado possível, de acordo com sua 
necessidade.
Junto com o acabamento cromado padrão,  
15 opções de acabamento customizados são  
oferecidos nas versões polida e escovada.  
Além disso, uma grande variedade de acabamentos 
especiais em diferentes cores está disponível por 
pedido. Soluções totalmente personalizadas também 
podem ser elaboradas  
e produzidas para casos específicos.

Os novos acabamentos customizados podem ser 
aplicados em grande parte dos acabamentos mais 
procurados atualmente. 

Para todos estes acabamentos customizados,  
sempre verificamos alguns critérios:
> Viabilidade de produção 
> Prazos de entrega 
> Preços

Lista de Exceções
Por motivos que envolvem material, tamanho 
e geometria, alguns produtos  não podem ser 
customizados. Para maiores informações, verifique a 
lista de exceções nas páginas seguintes.

cromo escovado
-260

cromo polido
-020

ouro escovado
-250

ouro polido
-990

ouro vermelho escovado
-310

ouro vermelho polido
-300

níquel escovado
-820

Cobre polido
-930

níquel polido
-830

Cobre escovado
-950

bronze escovado
-140

bronze polido
-130

preto polido
-330

preto escovado
-340

Aço escovado
-800



Informações gerais
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Processo de fabricação PVD - Deposição 
Física de Vapor
Produtos tratados com PVD são mais refinados  
e possuem a mais alta qualidade, garantindo  
maior durabilidade e brilho.

Este processo é particularmente indicado para  
produtos inovadores e de alta qualidade que 
necessitam atender elevados padrões de resistência 
a riscos, corrosão e maresia. 

Através da AXOR Manufaktur, oferecemos uma 
ampla gama de acabamentos customizados 
concebidos para atender às suas necessidades 
especiais.

Vantagens do processo PVD
Todos os acabamentos são fabricados com 
a tecnologia PVD, utilizada em nossa própria 
produção.

Vantagens:
> Maior resistência a riscos
> Brilho por mais tempo
> Maior resistência contra detergentes
> Maior resistência à corrosão e maresia
> Superfícies com maior variedade de cores
>  Processo ecologicamente correto  

(sem desperdício de água)
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Cálculo do preço
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Todos os Produtos* 
AXOR

Preço de tabela do  
produto cromado + 50%

Prazo para chegada em 
estoque: Sob consulta

*lista de exceções
Por motivos que envolvem material, tamanho e geome-
tria, alguns produtos  não podem ser customizados. 
Para maiores informações, verifique a lista de exceções 
nas páginas seguintes.
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Lista de Exceções

Por motivos que envolvem material, tamanho e geometria, alguns produtos  não podem ser customizados. Para 
maiores informações, verifique a lista de exceções nas páginas seguintes.

AXOR Starck   1.6

AXOR Urquiola   1.6

AXOR Citterio   1.8

AXOR Massaud   1.8

AXOR Bouroullec   1.9

AXOR ShowerCollection   1.11

Outros  1.12
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Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

AXOR Starck
Porta toalhas argola 

40821000

Monocomando de cozinha AXOR Starck  
2 jatos com bica móvel e retrátil Semi-Pró 

10820000

A região dentro da alça não pode ser escovada, 
permanecendo o revestimento polido.

É possível customizar os monocomandos AXOR Urquiola com  
todos os acabamentos especiais, EXCETO o preto polido ou 
preto escovado.

AXOR Starck

AXOR Urquiola



Axor Manufaktur

1.7

Cor Código

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

AXOR Urquiola
Cuba de apoio 500 mm 

AXOR Urquiola
Cuba de 625 mm para montagem em parede

AXOR Urquiola
Banheira

11301000

11302000

11440000
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Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

AXOR Citterio
Monocomando de lavatório 190 mm

>  Não é possível customizar com os acabamentos 
especiais preto polido ou preto escovado.

AXOR Citterio  
Monocomando de cozinha AXOR Citterio 2 jatos 
com bica móvel e retrátil Semi-Pró

>  Somente a mola e a mangueira não podem ser 
customizadas.

AXOR Massaud  
Cuba 800 mm 

AXOR Massaud  
Cuba 600 mm

39037000

39840000

42300000

42305000

AXOR Citterio

AXOR Massaud



Axor Manufaktur
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Cor Código

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

AXOR Bouroullec
Papeleira

>  É possível customizar apenas as partes metálicas com todos os 
acabamentos especiais, EXCETO o preto polido ou preto 
escovado.

42636400
AXOR Bouroullec

AXOR Bouroullec 
Monocomando de lavatório

19132400cromado 

AXOR Bouroullec
Cuba de sobrepor 866 mm com 2 bases 
de apoio

19943000
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Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

AXOR Bouroullec 
Cuba de sobrepor 866 mm com 1 base de 
apoio

19945000

AXOR Bouroullec
Cabide individual

É possível customizar apenas as partes metálicas 
com todos os acabamentos especiais, EXCETO  
o preto polido ou preto escovado.

42601000branco 

AXOR Bouroullec
Prateleira 250 mm

É possível customizar apenas as partes metálicas 
com todos os acabamentos especiais, EXCETO  
o preto polido ou preto escovado.

42671400branco



Axor Manufaktur
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Cor Código
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Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

AXOR ShowerCollection
Chuveiro de teto ShowerHeaven 720 x 720 mm com iluminação 

Pode ser customizado apenas com cromo escovado.

AXOR ShowerCollection
Chuveiro de teto ShowerHeaven 970 x 970 mm com iluminação 

Pode ser customizado apenas com cromo escovado.

AXOR ShowerCollection
Chuveiro de teto ShowerHeaven 720 x 720 mm sem iluminação 

Pode ser customizado apenas com cromo escovado.

10627800

10623800

10625800

AXOR ShowerCollection
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Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Chuveiro de parede/teto Raindance Royale Air  
350 mm sem tubo 

28420000
Outros

AXOR ShowerCollection
Chuveiro de teto ShowerHeaven 970 x 970 mm sem iluminação 

Pode ser customizado apenas com cromo escovado.

10621800



AXOR Monocomandos de cozinha
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Monocomandos de cozinha

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Monocomando de cozinha AXOR Starck 
com bica móvel

Características do produto
 -   Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Bica móvel: ângulo de rotação 360°

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

10801000cromado

Monocomando de cozinha AXOR Starck  
2 jatos com bica móvel e retrátil

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Bica móvel: ângulo de rotação até 150°
 -  2 tipos de jato com bica retrátil

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"  

10821000
10821800

cromado
aço 
inoxidável 
óptica

Monocomando de cozinha AXOR Starck  
2 jatos com bica móvel e retrátil Semi-Pró 

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Bica móvel: ângulo de rotação 360°
 -  2 tipos de jato com bica retrátil

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2" 

10820000cromado

Monocomando de cozinha com bica 
móvel

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Bica móvel: ângulo de rotação até 360°

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2" 

39850000
39850800

cromado
aço 
inoxidável 
óptica

Monocomando de cozinha AXOR Uno 
com bica móvel e retrátil 

Características do produto
 -  Bica móvel: ângulo de rotação até 160°
 -  Bica retrátil (de 380 até 500 mm)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Obrigatório o uso da base n°13622180

38815000
38815800

cromado
aço 
inoxidável 
óptica



Monocomandos de cozinha

2.3

Cor Código

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
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Monocomando de cozinha AXOR Citterio  
2 jatos com bica móvel e retrátil Semi-Pró 

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Bica móvel: ângulo de rotação 360°
 -  2 tipos de jato

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2" 

Monocomando de cozinha com bica 
móvel e retrátil AXOR Citterio Select

Características do produto
 -  Altura da bica: 230mm
 -  Bica móvel: ângulo de rotação 150°
 -  Cartucho cerâmico
 -  Botão Select mecânico para acionamento da 

água
 -  Tecnologia MagFit (encaixe magnético no centro 

da bica)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Acompanha ligação flexível com niple de 

instalação de 1/2"
 -  Funciona de 10 a 40 mca
 -  Alavanca pode ser posicionada à direita ou  

à esquerda

Monocomando de cozinha com bica 
móvel AXOR Citterio Select

Características do produto
 -  Altura da bica: 230mm
 -  Bica móvel: ângulo de rotação ajustável em  

3 pontos: 110°, 150° ou 360°
 -  Cartucho cerâmico
 -  Botão Select mecânico para acionamento da 

água
 -  Tecnologia MagFit (encaixe magnético no centro 

da bica)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Acompanha ligação flexível com niple de 

instalação de 1/2"
 -  Funciona de 10 a 40 mca
 -  Alavanca pode ser posicionada à direita ou  

à esquerda

39840000
39840800

39861000
39861800

39860000
39860800

cromado
aço 
inoxidável 
óptica

cromado
Aço 
escovado

cromado
Aço 
escovado

Monocomando de cozinha AXOR Citterio  
2 jatos com bica móvel e retrátil 

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Bica móvel: ângulo de rotação até 150°
 - 2 tipos de jato com bica retrátil

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2" 

39835000
39835800

cromado
aço 
inoxidável 
óptica
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AXOR chuveiros, duchas e acionamentos



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Chuveiro de parede AXOR Front 2 jatos 
com tubo

Características do produto
 -  Chuveiro com 240 mm de diâmetro
 -  Comprimento do tubo 400 mm
 -  Tubo de chuveiro articulado lateralmente em até 

150º
 -  2 modos de jato: Rain, RainAir
 -  Botão Select para escolha confortável dos jatos
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Acompanha tubo de parede de 1/2"
 -  Disco de jato metálico removível para limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 

(equivalente a cerca de 8 l/min)

Opcional: para paredes em dry-wall 
recomendamos o uso da base  
nº 26909180

Canopla para chuveiro AXOR Citterio  
180 mm

Características do produto
 -  Recomendada para montagem na parede ou teto 

do chuveiro AXOR Citterio 180 mm nº 28489000
 -  Material: metal

Canopla para chuveiro AXOR Citterio  
180 mm acabamento arredondado

Características do produto
 -  Recomendada para montagem na parede ou teto 

do chuveiro AXOR Citterio 180 mm nº 28489000
 -  Material: metal

Chuveiro AXOR Citterio 180 mm

Características do produto
 -  Tamanho do chuveiro: 180 mm
 -  1 tipo de jato: Rain
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de água)

Notas de especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 

(equivalente a cerca de 11 l/min)
 -  Pode ser utilizado com tubo de teto n° 

27479000 ou tubo de parede n°27409000 ou 
27413000.

 -  Pode ser utilizado com canopla AXOR Citterio  
n° 27419000

26021000

27419000

36725000

28489000
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Conjunto de ducha manual 1 jato AXOR 
Front com barra deslizante de 0,90m

Características do produto:
 -  Ducha manual 1 jato AXOR Front
 -  Barra deslizante 0,90 m 
 -  Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m
 -  Espaçador de barra de parede

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 8 mca 

(equivalente a cerca de 5 l/min)
 -  Necessário uso de conector de mangueira Fixfit 

ou conector de mangueira com válvula de 
fechamento Fixfit Stop

26023000cromado
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Chuveiro de teto AXOR Front 2 jatos com 
tubo

Características do produto
 -  Chuveiro com 240 mm de diâmetro
 -  2 modos de jato: Rain, RainAir
 -  Botão Select para escolha confortável dos jatos
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Acompanha tubo de teto de 1/2"
 -  Disco de jato metálico removível para limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 

(equivalente a cerca de 9 l/min)

Ducha manual AXOR Front 1 jato

Características do produto
 -  Ducha com 85 mm de diâmetro
 -  Fluxo de vazão limitado a 9 l/min. (EcoSmart)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Filtro de sujeira lavável

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 8 mca 

(equivalente a cerca de 5 l/min)

26022000

26025000

cromado

cromado
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Showerpipe AXOR Front com chuveiro, 
termostato e ducha manual

Características do produto
 -  Chuveiro com 2 jatos AXOR Front 240mm 
 -  2 modos de jato: Rain, RainAir
 -  Botão Select para escolha confortável dos jatos
 -  Tubo de chuveiro articulado lateralmente em até 

160º
 -  Ducha manual 1 jato AXOR Front
 -  Mangueira Isiflex de 1,60 m
 -  Exclusivo termostato para instalação aparente 
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura com válvulas de fechamento 
independentes para controle da ducha manual e 
chuveiro

 -  Permite ajuste de altura em até 300mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 15 mca 

(equivalente a cerca de 14 l/min)
 -  Necessário ter 2 pontos (água quente e fria) 

distantes 150 mm um do outro

26020000cromado
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Chuveiro de parede AXOR LampShower 
Nendo com tubo

Características do produto
 -  Chuveiro com 275 mm de diâmetro
 -  Comprimento do tubo 380 mm
 -  Tubo de chuveiro articulado lateralmente em até 

150º
 -  Iluminação integrada LED 12V (lâmpada 

incluída)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Acompanha tubo de parede de 1/2"
 -  Os pontos de saída de água são direcionados 

ao centro, garantindo a cobertura total da área 
de banho

 -  Disco de jato metálico removível para limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 13 mca 

(equivalente a cerca de 10 l/min)
 -  Acompanha transformador com cabo de 7 m 

para ser instalado fora da área molhada
 -  Transformador bivolt 100-240V AC /  

50-60 Hz
Opcional: para paredes em dry-wall 
recomendamos o uso da base  
nº 26909180

26031000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Chuveiro de teto AXOR LampShower 
Nendo com tubo

Características do produto
 -  Chuveiro com 275 mm de diâmetro
 -  Iluminação integrada LED 12V (lâmpada 

incluída)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Acompanha tubo de teto de 1/2"
 -  Os pontos de saída de água são direcionados 

ao centro, garantindo a cobertura total da área 
de banho

 -  Disco de jato metálico removível para limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 13 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)
 -  Acompanha transformador com cabo de 7 m 

para ser instalado fora da área molhada
 -  Transformador bivolt 100-240V AC /  

50-60 Hz

26032000cromado
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Chuveiro de teto ShowerHeaven  
970 x 970 mm com iluminação 

Características do produto  
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato laminar interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 280 x 280 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 760 x 760 mm, com tecnologia AirPower  

e QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente ou 

simultaneamente

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 20 l/min)
 -   Deve ser aplicado em conjunto com 

termostato nº 10751000 e o módulo de 
base nº 10750180

Contém 4 lâmpadas halógenas 20 W  
e transformador 230 V/ 80 VA

10623800aço 
inoxidável

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Chuveiro de teto ShowerHeaven  
970 x 970 mm sem iluminação 

Características do produto  
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato laminar interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 280 x 280 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 760 x 760 mm, com tecnologia AirPower  

e QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente ou 

simultaneamente

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 20 l/min)
-   Deve ser aplicado em conjunto com 

termostato nº 10751000 e o módulo de 
base nº 10750180

10621800aço 
inoxidável

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Chuveiro de teto ShowerHeaven  
720 x 720 mm com iluminação 

Características do produto
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 245 x 245 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 590 x 590 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente ou 

simultaneamente

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 15 mca 

(equivalente a cerca de 19 l/min)
-  Deve ser aplicado em conjunto com 

termostato nº 10751000 e o módulo de 
base nº 10750180

Contém 4 lâmpadas halógenas 20 W  
e transformador 230 V/ 80 VA

10627800aço 
inoxidável

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.8 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Chuveiro de teto ShowerHeaven  
720 x 720 mm sem iluminação 

Características do produto
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato laminar interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 245 x 245 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 590 x 590 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente 

ou simultaneamente

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 15 mca 

(equivalente a cerca de 19 l/min)
-  Deve ser aplicado em conjunto com 

termostato nº 10751000 e o módulo de 
base nº 10750180

10625800aço 
inoxidável

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água 

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.9Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Chuveiro de teto AXOR Starck 
ShowerCollection 240 x 240 mm  
sem tubo

Características do produto 
 -  Instalação sobreposta
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  A capa de metal pode ser removida para 

limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)
 - Conexão de 1/2"

10924000cromado

Chuveiro de teto AXOR Starck 
ShowerCollection 240 x 240 mm  
com tubo

Características do produto
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  A capa de metal pode ser removida para 

limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)
 -  Conexão de 1/2"

10929000cromado

Chuveiro de parede AXOR Starck 
ShowerCollection 240 x 240 mm  
com tubo

Características do produto
 -  Tubo de instalação 531-578 mm
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  A capa de metal pode ser removida para 

limpeza

Notas de especificação
 -  Obrigatório o uso da base n°10921180
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)

10925000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.10 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para instalação de chuveiro de 
parede AXOR Starck ShowerCollection 
240 x 240 mm 

Características do produto  
 -  Quando utlizado com os conjuntos do AXOR 

Starck ShowerCollection n°40871000, 
n°40872000, n°40873000, n°40874000  
é necessário usar o módulo de instalação 
n°10973180, para manutenção do conceito 12 
x 12 cm

10921180chrome

Acabamento chuveiro modular  
120 x 120 mm

Características do produto
 - Ducha lateral de 120 mm
 - Ângulo do jato regulável em cinco pontos
 -  Área de aplicação: pode ser usado como 

chuveiro ou ducha lateral
 - Rosca de conexão: ½"
 -  No caso de utilização como ducha lateral 

obrigatório uso da base AXOR Starck 
ShowerCollection n°28486180

 -  Na instalação como chuveiro de vários módulos, 
é recomendada a utilização do gabarito de 
instalação #28470180

  

28491000cromado

Ducha manual AXOR Starck 1 jato

Características do produto
 -  Diâmetro 24 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Nota de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 

(equivalente a cerca de 6 l/min)

10531000cromado
Duchas manuais

Acabamento chuveiro modular  
120 x 120 mm

Características do produto
 -  Ducha lateral de 120 mm
 -  Ângulo do jato regulável em cinco pontos
 -  Área de aplicação: pode ser usado como 

chuveiro ou ducha lateral
 -  Rosca de conexão: ½"
 -  Na instalação como chuveiro de vários módulos, 

é recomendada a utilização do gabarito de 
instalação #28470180

36822000cromado
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.11Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Ducha manual AXOR Montreux 1 jato

Características do produto
 -  Diâmetro de 106 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua) 

Notas de especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 8 mca 

(equivalente a cerca de 7 l/min)

16320000
16320820

cromado
níquel 
escovado
 

Conector de mangueira FixFit Porter S 
para ducha manual com articulação

Características do produto
 - Com articulação
 - Para instalação em parede com conexão 1/2''

Conector de mangueira FixFit Porter 
Square para ducha manual com 
articulação

Características do produto
 - Com articulação
 - Para instalação em parede com conexão 1/2''

26487000

26486000

cromado

cromado

Conector de mangueira FixFit Porter E 
para ducha manual com articulação

Características do produto
 -  Com articulação
 -  Para instalação em parede com conexão 1/2''

26485000cromado
 Conectores de mangueira FixFit Porter

Conector de mangueira Fixfit para ducha 
manual com articulação 

Características do produto
 - Com articulação
 - Para instalação em parede com conexão 1/2"

27414000cromado
Conectores de mangueira Fixfit
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.12 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Conector de mangueira Fixfit S para 
ducha manual com articulação 

Características do produto
 -  Com articulação
 -  Para instalação em parede com conexão de 

1/2"

27506000cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo 

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão  

de 1/2" 
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

38882000cromado
Válvulas de fechamento Fixfit Stop

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento em cruzeta

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão  

de 1/2" 
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20
  

39883000cromado

Conector de mangueira FixFit Square 
para ducha manual

Características do produto
 -  Para instalação em parede com conexão 1/2"

26455000cromado
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Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento em alavanca

Características do produto  
 -  Possui conexão para flexível 1/2"
 -  Válvula de fechamento para duchas manual  

e higiênica
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20
  

39882000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.13Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Válvula de fechamento Fixfit Stop AXOR 
Montreux

Características do produto  
 -  Possui conexão para flexível
 -  Válvula de fechamento para duchas manual  

e higiênica
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

16882000
16882820

cromado
níquel 
escovado
 

Suporte para ducha manual

Características do produto  
 -  Para mangueiras com porcas cilíndricas
 -  Adequado para todas as duchas

27515000cromado
Suportes Porter 

Suporte para ducha manual

Características do produto
 -  Para mangueiras com porcas cônicas 
 -  Adequado para todas as duchas

Suporte para ducha manual Porter

Características do produto
 -  Para mangueiras com porcas cônicas 
 -  Adequado para todas as duchas

16325000
16325820

45723000

cromado
níquel 
escovado
 

cromado
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Suporte para ducha manual Porter

Características do produto
 - Para mangueiras com porcas cônicas
 - Adequado para todas as duchas manuais

45721000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.14 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Mangueira para ducha manual Isiflex 
1,25 m

Características do produto
 -  Mangueira plástica com efeito metálico
 -  Antimicrobacteriana
 -  Altamente flexível
 -  Fácil de limpar
 -  Resistente a vincos
 -  Porcas cônicas em ambas as extremidades
 -  Articulação giratória na extremidade do chuveiro

28282000cromado
Mangueiras Isiflex

Tubo de parede 241 mm para chuveiro 
1/2"

Características do produto
 -  Comprimento do tubo: 241 mm
 -  Ângulo de 90°

27409000cromado
Tubos

Mangueira para ducha manual Isiflex 
1,60 m

Características do produto
 -  Mangueira plástica com efeito metálico
 -  Antimicrobacteriana
 -  Altamente flexível
 -  Fácil de limpar
 -  Resistente a vincos
 -  Porcas cônicas em ambas as extremidades
 -  Articulação giratória na extremidade do chuveiro

Tubo de parede 389 mm para chuveiro 
1/2"

Características do produto
 -  Comprimento do tubo: 389 mm
 -  Ângulo de 90°

28286000

27413000

cromado

cromado

Mangueira para ducha manual Isiflex  
2,00 m

Características do produto
 -  Mangueira plástica com efeito metálico
 -  Antimicrobacteriana
 -  Altamente flexível
 -  Fácil de limpar
 -  Resistente a vincos
 -  Porcas cônicas em ambas as extremidades
 -  Articulação giratória na extremidade do chuveiro

28284000cromado



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.15Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Tubo de teto 100 mm para chuveiro 1/2"

Características do produto
 -  Comprimento do tubo: 100 mm
 -  Pode ser utilizado com extensão

Tubo de parede E 389 mm

Características do produto
 -  Comprimento do tubo: 389 mm
 -  Ângulo de 90°

27479000

27446000

cromado

cromado

53

389
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A quantidade de água pode 
ser reduzida em até 50 % com o 
regulador de volume (dependendo 
da vazão e da instalação).

AXOR One

Tudo foi reduzido a um acionamento único. Nada desvia os olhos. A aparência é organizada, 
elegante e convidativa. AXOR One é uma declaração soberana que traz uma sensação de  
amplitude ao banheiro ou sala de banho. Com formas suaves, o design deixa claro que AXOR One 
é fácil de usar de forma intuitiva. Para isso, basta uma leve pressão com o dedo e os diversos 
tipos de jato são ativados. 

Através da revolucionária tecnologia 
Select, a água é ligada e desligada 
de maneira confortável apenas 
pressionando as abas frontais. Até 
3 jatos podem ser controlados 
simultaneamente.

Select

A temperatura é controlada de 
forma precisa através da grande 
alavanca cilíndrica. A função de 
interrupção de segurança limita  
a temperatura em 40 °C. Além
disso, a temperatura máxima  
é ajustável.

AXOR One por BarberOsgerby



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.17Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Termostato AXOR One para dois pontos 
de água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente e intuitivo pela aba 

Select (tecnologia mecânica) para dois pontos 
de água

 -  Função Eco: dispositivo ajustável para uso 
consciente de temperatura (até 50% menos 
dependendo da vazão e instalação)

 -  Trava de segurança na temperatura do 
termostato em 40º C

 -  Vazão máxima 24 l/min
 -  Contém conjunto pré-fabricado e bloco funcional

Notas de especificação:
 -  Obrigatório aplicação sobre a base  

nº 45710180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Termostato AXOR One para 3 pontos de 
água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente e intuitivo pela aba 

Select (tecnologia mecânica) para 3 pontos de 
água

-  Função Eco: dispositivo ajustável para uso 
consciente de temperatura (até 50% menos 
dependendo da vazão e instalação)

 -  Trava de segurança na temperatura do 
termostato em 40º C

 -  Vazão máxima 24 l/min
 -  Contém conjunto pré-fabricado e bloco funcional

Notas de especificação:
 -  Obrigatório aplicação sobre a base nº 

45710180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

45712000

45713000

cromado

cromado
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Termostato AXOR One para um ponto de 
água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente e intuitivo pela aba 

Select (tecnologia mecânica) para um ponto de 
água

 -  Função Eco: dispositivo ajustável para uso 
consciente de temperatura (até 50% menos 
dependendo da vazão e instalação)

 -  Trava de segurança na temperatura do 
termostato em 40º C

 -  Vazão máxima 24 l/min
 -  Contém conjunto pré-fabricado e bloco funcional

Notas de especificação:
 -  Obrigatório aplicação sobre a base nº 

45710180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

45711000cromado
AXOR One



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.18 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
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Válvula de fechamento AXOR One

Características do produto
 -  Acionamento inteligente e intuitivo pela aba 

Select (tecnologia mecânica) para um ponto  
de água (recomendado para ducha manual  
e ducha higiênica)

Notas de especificação:
 -  Obrigatório aplicação sobre a base  

nº 45770180

Base para válvula de fechamento AXOR 
One

Características do produto
 - Vazão máxima 30 l/min
 -  Ligação pode ser feita no lado direito ou 

esquerdo

Suporte para ducha manual Porter

Características do produto
 - Para mangueiras com porcas cônicas
 - Adequado para todas as duchas manuais

Suporte para ducha manual Porter

Características do produto
 - Para mangueiras com porcas cônicas
 - Adequado para todas as duchas manuais

Base para termostato AXOR One

Características do produto
 -  Base embutida para termostato AXOR One
 -  Profundidade de instalação:  

de 80 mm a 108 mm

45771000

45770180

45723000

45721000

45710180

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado
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Os termostatos AXOR ShowerSelect trazem elegância e inovação na hora do banho. A revolucionária 
tecnologia Select permite que você facilmente ligue, desligue e troque os jatos com o simples toque de 
um botão mecânico. Graças à tecnologia termostática, a temperatura da água permanece constante, 
mesmo quando as pressões de água variam. Uma proteção eficaz e confortável contra aqueles choques 
de água quente e fria. A AXOR ShowerSelect oferece três estilos de design diferentes para você combi-
nar com a maioria das coleções da AXOR.

AXOR ShowerSelect

A elegância dos botões 
Select pretos proporcionam 
melhor controle e clareza.

Cromo com aspecto espelha-
do, garantindo brilho por 
muito mais tempo.

Tecnologia Hansgrohe Select:  
uso intuitivo com o simples toque  
de um botão mecânico.

Alavanca cilíndrica para ajuste de 
temperatura constante.

Indicador claro de temperatura.



Chuveiros, duchas e acionamentos

3.20 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
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Termostato AXOR ShowerSelect com 
botão de acionamento mecânico para um 
ponto de água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para um ponto de água
 -  Trava de segurança na temperatura do 

termostato em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 26 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
- Obrigatório aplicação sobre iBox universal 
n°01800180

Termostato AXOR ShowerSelect com 
botão de acionamento mecânico para um 
ponto de água acabamento redondo

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para um ponto de água
 -  Trava de segurança na temperatura do termostato 

em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 26 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

Termostato AXOR ShowerSelect com 
botão de acionamento mecânico para um 
ponto de água acabamento quadrado

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para um ponto de água
 -  Trava de segurança na temperatura do termostato 

em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 26 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36705000

36722000

36714000

cromado

cromado

cromado

Acionamentos AXOR ShowerSelect  
Acionamentos - 1 jato
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.21Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Termostato AXOR ShowerSelect com 
botão de acionamento mecânico para 
dois pontos de água acabamento 
redondo

Características do produto:
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para dois pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das duas saídas
 -  Trava de segurança na temperatura do 

termostato em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 26 l/min
 - Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36723000cromado

Termostato AXOR ShowerSelect com 
botão de acionamento mecânico para 
dois pontos de água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para dois pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das duas saídas
 -  Trava de segurança na temperatura do 

termostato em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 26 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e 

acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36707000cromado

Termostato AXOR ShowerSelect com 
botão de acionamento mecânico para 
dois pontos de água acabamento 
quadrado

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para dois pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das duas saídas
 -  Trava de segurança na temperatura do 

termostato em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 26 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e 

acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36715000cromado

Acionamentos AXOR ShowerSelect  
Acionamentos - 2 jatos
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.22 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

20

17
0

Ø

Desviador AXOR ShowerSelect com 
botões de acionamento mecânico para 3 
pontos de água acabamento quadrado

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para três pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das três saídas
 -  Vazão máxima 43 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

Termostato AXOR ShowerSelect de alto 
fluxo para três pontos de água sem 
fechamento acabamento quadrado

Características do produto
 -  Trava de segurança na temperatura do 

termostato em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 59 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox  

universal n°01800180

Sugestão de especificação:
 -  Termostato ShowerSelect vidro branco  

com botões de acionamento mecânico  
para 2 pontos de água nº 15736400

Desviador AXOR ShowerSelect com 
botões de acionamento mecânico para  
3 pontos de água acabamento redondo

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para três pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das três saídas
 -  Vazão máxima 43 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36717000

36718000

36727000

cromado

cromado

cromado

Acionamentos AXOR ShowerSelect  
Acionamentos - 3 jatos
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.23Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Termostato AXOR ShowerSelect de alto 
fluxo para três pontos de água sem 
fechamento acabamento redondo

Características do produto
 -  Trava de segurança na temperatura do termostato 

em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 59 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180

Sugestão de especificação:
 -  Termostato ShowerSelect vidro branco com 

botões de acionamento mecânico para 2 pontos 
de água nº 15736400

Desviador AXOR ShowerSelect com 
botões de acionamento mecânico para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para três pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das três saídas
 -  Vazão máxima 43 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

Termostato AXOR ShowerSelect de alto 
fluxo para três pontos de água sem 
fechamento

Características do produto
 -  Trava de segurança na temperatura do termostato 

em 40º C
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Vazão máxima 59 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180

Sugestão de especificação:
 -  Termostato ShowerSelect vidro branco com 

botões de acionamento mecânico para 2 pontos 
de água nº 15736400

36721000

36773000

36711000

cromado

cromado
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.24 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Desviador AXOR ShowerSelect com 
botões de acionamento mecânico para  
3 pontos de água acabamento quadrado

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para três pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das três saídas
 -  Vazão máxima 43 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e 

acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

Termostato AXOR ShowerSelect de alto 
fluxo com botões de acionamento 
mecânico para 4 pontos de água 
acabamento quadrado

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para quatro pontos de água
 -  Vazão máxima saída inferior 30 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180

Desviador AXOR ShowerSelect com 
botões de acionamento mecânico para  
3 pontos de água acabamento redondo

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para três pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das três saídas
 -  Vazão máxima 43 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e 

acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36717000

36716000

36727000

cromado

cromado

cromado

Acionamentos AXOR ShowerSelect  
Acionamentos - 4 jatos
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Chuveiros, duchas e acionamentos

3.25Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Termostato AXOR ShowerSelect de alto 
fluxo com botões de acionamento 
mecânico para 4 pontos de água 
acabamento redondo

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para quatro pontos de água
 -  Vazão máxima saída inferior 30 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180

Termostato AXOR ShowerSelect de alto 
fluxo com botões de acionamento 
mecânico para 4 pontos de água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para quatro pontos de água
 -  Vazão máxima saída inferior 30 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180

36726000

4.578,95

cromado

cromado

Desviador AXOR ShowerSelect com 
botões de acionamento mecânico para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Acionamento inteligente pelo botão Select 

(mecânico) para três pontos de água
 -  Permite uso simultâneo das três saídas
 -  Vazão máxima 43 l/min
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento

Itens obrigatórios:
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox universal 

n°01800180

36773000cromado
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AXOR Citterio E



4.2

AXOR Citterio E

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
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Misturador de lavatório AXOR Citterio E 
170 mm

Características do produto
 -   Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

36108000cromado

60 60 60

30

Ø13

Ø38

100 100

7
74 36

53

22
0 14

17

231
220

42

60

10°

36107000Misturador de parede AXOR Citterio E  
220 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Tecnologia QuickClean
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min. Notas de 

especificação
 -  Deve ser instalado com a base n°10303180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

cromado
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Monocomando de parede AXOR Citterio 
E 220 mm

Características do produto
 -  Comprimento da bica: 220 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia QuickClean 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°13622180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

36106000cromado

Monocomando de lavatório AXOR  
Citterio E 125 mm

Características do produto
 -  Arejador articulado para direcionamento do 

ângulo de saída do jato
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Contém flexivel de 600 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min. Notas de 

especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
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 AXOR Citterio E Misturadores e Monocomandos



AXOR Citterio E

4.3

Cor Código

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
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Monocomando de lavatório AXOR  
Citterio E 190 mm

Características do produto
 -  Arejador articulado para direcionamento do 

ângulo de saída do jato
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Contém flexivel de 900 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min. Notas de 

especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Monocomando de lavatório AXOR  
Citterio E 250 mm

Características do produto
 -  Arejador articulado para direcionamento do 

ângulo de saída do jato
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Contém flexivel de 900 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Torneira de lavatório AXOR Citterio E  
90 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

cromado

cromado

cromado

3
8

0 m
a

x.
 3

5

G 3/8

20°

11
5

20
0

135

90

164

38

Ø 32

60/60

32129000Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto:
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede e 

mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho.

cromado
 AXOR Citterio E Ducha Higiênica

G 1 / 2

12 5 0



4.4

AXOR Citterio E

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 
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13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo 

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de 1/2"
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

27452000

38882000
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Monocomando para bidê com jato 
horizontal e válvula de escoamento pop 
up AXOR Citterio E

Características do produto
 - Limitador de temperatura ajustável
 - Bica com arejador articulado
 - Contém flexível de 450 mm
 - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 - Fluxo contínuo de vazão: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

36120000cromado
AXOR Citterio E 



AXOR Citterio E

4.5

Cor Código

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Monocomando de chuveiro AXOR  
Citterio E com fixação não aparente

Características do produto
 - Limitador de temperatura ajustável
 - Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 - Pressão mínima recomendada 10 mca
 - Vazão máxima: 49 l/min

cromado 36655000

Monocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Citterio E com fixação não 
aparente

Características do produto
 - Desviador para 2 pontos de água
 -  Retorno automático para a saída inferior quando 

desligado
 - Limitador de temperatura ajustável
 - Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 - Pressão mínima recomendada: 10 mca

36455000cromado
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Acabamento para base de registro AXOR 
Citterio E

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
 -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para
bases Deca, Docol e Fabrimar.

Acabamento para válvula de fechamento 
e / ou desviador Trio/Quattro AXOR 
Citterio E

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com base Trio n°15981180 

ou Quattro n°15930180
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AXOR Citterio E Acionamentos de chuveiro



4.6

AXOR Citterio E

Cor Código

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
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Termostato sem válvula de fechamento 
AXOR Citterio E

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura 

constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Parafusos de fixação não aparentes
 -  O sistema não fecha o fluxo de água
 -  Vazão máxima 59 l/min. Notas de 

especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre base de 

termostato 10754180
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca

36702000branco

36703000120
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Conjunto de acabamentos para 
misturador termostato e válvulas de 
fechamento AXOR Citterio E

Conjunto de acabamentos para termostato e 
válvulas de fechamento
Características do produto
 -  Combinação termostato de alto fluxo com 2 

válvulas de fechamento
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases n° 

36701180
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Conjunto termostato, válvula de
fechamento e desviador para 2 pontos
de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  Possui desviador para 2 pontos de água. Permite 

uso simultâneo de 2 saídas.
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca.
 -  Vazão máxima de 59 l/min

36701180



AXOR Citterio E

4.7

Cor Código

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Conjunto de Termostato, desviador para 
3 pontos de agua e válvula de 
fechamento AXOR Citterio E

Conjunto de acabamentos para
termostato e válvulas de fechamento
Características do produto
 -  Combinação termostato de alto fluxo com 

3 válvulas de fechamento
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n° 36708180
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fechamento e desviador para 3 pontos 
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Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  Possui desviador para 3 pontos de água. Permite 

uso simultâneo de 3 saídas.
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca.
 -  Vazão máxima de 59 l/min

36708180
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Monocomando de banheira AXOR  
Citterio E com ducha manual

Características do produto
 -  Saída de água direcionável
 -  Fixação no piso
 -  Reversão automática de ducha para enchimento 

de banheira
 -  Vazão máxima 22 l/min.
 -  Com ducha manual AXOR Starck 2 jatos, 

mangueira para ducha manual de 1,25 m  
e desviador

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°10452180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Bica de banheira AXOR Citterio E 180 mm

Características do produto
 -  Projeção 180 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Vazão máxima de 22 l/min.
 -  Conexão em ponto de 3/4"
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AXOR Citterio



5.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

AXOR Citterio

Misturador de lavatório AXOR Citterio  
170 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

39133000cromado
AXOR Citterio Misturadores e Monocomandos

Misturador de lavatório AXOR Citterio  
170 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

39135000cromado

Misturador de parede AXOR Citterio  
162 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Tecnologia QuickClean
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Deve ser instalado com a base 

n°10303180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

39313000cromado



5.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

AXOR Citterio

Misturador de parede AXOR Citterio  
162 mm 

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Tecnologia QuickClean
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Deve ser instalado com a base 

n°10303180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

39315000cromado

Monocomando de parede AXOR Citterio 
165 mm

Características do produto
 -  Comprimento da bica: 165 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de direcionamento do jato para  

o eixo da válvula de escoamento, com 
Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°13622180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 

39113000cromado

Monocomando de lavatório AXOR 
Citterio 90 mm

Características do produto
 -  Arejador articulado para direcionamento do 

ângulo de saída do jato
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Contém flexivel de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

39035000cromado

Monocomando de lavatório AXOR 
Citterio 160 mm

Características do produto
 -  Arejador articulado para direcionamento do 

ângulo de saída do jato
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Contém flexivel de 600 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 
 -  Acompanha ligação flexível de 600 mm com 

niple de instalação de 1/2" 

39032000cromado



Axor Citterio

5.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Monocomando de lavatório AXOR 
Citterio 270 mm 

Características do produto
 -  Arejador articulado para direcionamento do 

ângulo de saída do jato
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Contém flexivel de 900 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"
 

39020000cromado

Misturador de lavatório eletrônico AXOR 
Citterio 160 mm 
 
Características do produto
 -  Transformador 6 V / 6 Watt
 -  Com ligação a rede 230 V / 50 Hz
 -  Sensor infravermelho integrado a bica
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Válvula magnética, unidade eletrônica e ajuste de 

temperatura, acessiveis pelo iBox
 -  Parada manual do fluxo para limpeza do 

lavatório
 -  Temperatura pré-ajustável
 -  Arejador a prova de furto

Notas de especificação
 -  Necessário uso do conjunto nº16180180

39117000 cromado
AXOR Citterio Misturador eletrônico

Monocomando de lavatório AXOR 
Citterio 190 mm

Características do produto
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 600 mm com 

niple de instalação de 1/2"

39037000cromado



Axor Citterio

5.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Misturador de bidê AXOR Citterio

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Bica com arejador articulado
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Vazão máxima: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima de funcionamento: 10 mca.
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

39233000cromado
AXOR Citterio Bidê

Monocomando de bidê AXOR Citterio

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Bica com arejador articulado
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Vazão máxima 7 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima de funcionamento: 10 mca.
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

39210000cromado

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 32129000
AXOR Citterio Ducha Higiênica

G 1 / 2

12 5 0

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 3212700010 5
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Axor Citterio

5.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo 

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de 1/2"
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

27452000

38882000

cromado

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento em cruzeta

Características do produto  
 -  Possui conexão para flexível 1/2"
 -  Válvula de fechamento para duchas manual  

e higiênica
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20
  

39883000cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento em alavanca

Características do produto  
 -  Possui conexão para flexível 1/2"
 -  Válvula de fechamento para duchas manual  

e higiênica
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20
  

39882000cromado

Acabamento AXOR Citterio para base de 
registro acabamento em cruzeta 

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
 -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

39965000cromado
AXOR Citterio 



Axor Citterio

5.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Acabamento AXOR Citterio para base de 
registro acabamento em alavanca 

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
 -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

39960000cromado

Monocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Citterio com fixação não aparente

Características do produto
 -  Desviador para 2 pontos de água 
 -  Retorno automático para saída inferior quando 

desligado
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min

39455000cromado

Monocomando de chuveiro AXOR Citterio 
fixação não aparente

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min.

39655000cromado
AXOR Acionamentos de chuveiro

iBox

iBox

Monocomando de banheira AXOR 
Citterio com ducha manual

Características do produto  
 -  Fixação no piso
 -  Reversão automática de ducha para enchimento 

de banheira
 -  Vazão máxima 22 l/min. 
 -  Ducha manual AXOR Starck 2 jatos, mangueira 

para ducha manual de 1,25 m e desviador

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°10452180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 
 

39451000cromado
AXOR Citterio Monocomandos para 



Axor Citterio

5.8 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Misturador de banheira AXOR Citterio  
190 mm

Características do produto  
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico  
Para uso com: conjunto básico 
n°13233180

 -  Tecnologia de limpeza anti-calcário Quick Clean

39436000cromado

Porta escova de dentes AXOR Citterio

Características do produto  
 -  Copo de cristal 
 -  Suporte metálico

41734000cromado
AXOR Citterio 

Porta sabonete líquido AXOR Citterio

Características do produto  
 -  Capacidade de enchimento de 200 ml 
 -  Libera porções de 1,5 ml 
 -  Reenchimento simples 
 -  Dispensa todo o tipo de sabão líquido, gel para 

banho e xampu 
 -  Recipiente de cristal 

41719000cromado

Saboneteira AXOR Citterio

Características do produto  
 -  Saboneteira de cristal 
 -  Suporte metálico

41733000cromado

Bica de banheira AXOR Citterio 165 mm

Características do produto  
 -  Projeção 165 mm 
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Vazão máxima de 25 l/min. 
 - Conexão em ponto de 3/4"

39410000cromado



Axor Citterio

5.9Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Prateleira de vidro AXOR Citterio

Características do produto  
 -  630 mm 

41550000cromado

Porta toalhas AXOR Citterio, barra com 
600 mm

41760000cromado

Porta toalhas de argola AXOR Citterio 41721000cromado

Cabide individual AXOR Citterio 41537000cromado

Papeleira com protetor AXOR Citterio 41738000cromado





AXOR Citterio M



AXOR Citterio M

6.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

34113000cromadoMonocomando de parede AXOR  
Citterio M 167 mm

Características do produto
 -  Comprimento da bica: 170 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia QuickClean

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°13622180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 

Misturador de lavatório AXOR Citterio M 
160 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean .

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34135000cromado

AXOR Citterio M Misturadores  
e Monocomandos

Misturador de lavatório AXOR Citterio M 
160 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean .

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34133000cromado

Misturador de parede AXOR Citterio M 
166 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.   

Notas de especificação  
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser instalado com a base 

n°10303180  

34313000cromado

Misturador de parede AXOR Citterio M 
166 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser instalado com a base 

n°10303180

34215000cromado



AXOR Citterio M

6.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Monocomando de lavatório AXOR  
Citterio M 70 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Contém flexivel de de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (nãofornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34016000 cromado

Monocomando de lavatório AXOR  
Citterio M 100 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Contém flexivel de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34017000cromado

Monocomando de lavatório AXOR  
Citterio M 250 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Contém flexivel de 900 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34127000cromado

Torneira de lavatório AXOR Citterio M  
90 mm

Características do produto  
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico 
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.  

Notas de especificação  
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

1.752,60cromado
AXOR Citterio M Torneira



AXOR Citterio M

6.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código AXOR Citterio M Bidê
Misturador de bidê AXOR Citterio M

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Bica com arejador articulado
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Vazão máxima: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34213000cromado

Monocomando de bidê AXOR Citterio M

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Bica com arejador articulado
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

34210000cromado

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 32129000
 AXOR Citterio M Ducha Higiênica

G 1 / 2

12 5 0

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 3212700010 5
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13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado



AXOR Citterio M

6.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão de 1/2" 
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

38882000cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

27452000cromado

Acabamento de registro AXOR Citterio M

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
  -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

34980000cromado

Acabamento de registro AXOR Citterio M

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
  -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

34960000cromado

AXOR Citterio M Acionamentos de 
chuveiro

Monocomando de chuveiro AXOR  
Citterio M

Características do produto
 Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

34625000cromadoiBox



AXOR Citterio M

6.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Monocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Citterio M

Características do produto
 -  Desviador para 2 pontos de água 
 -  Retorno automático para a saída inferior quando 

desligado
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min.

34425000cromadoiBox

Bica de banheira AXOR Citterio 182 mm

Características do produto
 -  Projeção 182 mm 
 -  Vazão máxima de 25 l/min.
  -  Conexão em ponto de 1/2"

34410000 cromado
AXOR Citterio M Bica para banheira

Porta escova de dentes AXOR Citterio

Características do produto  
 -  Copo de cristal 
 -  Suporte metálico

41734000cromado

Saboneteira AXOR Citterio

Características do produto  
 -  Saboneteira de cristal 
 -  Suporte metálico

41733000cromado

AXOR Citterio M Acessórios



AXOR Citterio M

6.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Porta sabonete líquido AXOR Citterio

Características do produto  
 -  Capacidade de enchimento de 200 ml 
 -  Libera porções de 1,5 ml 
 -  Reenchimento simples 
 -  Dispensa todo o tipo de sabão líquido, gel para 

banho e xampu 
 -  Recipiente de cristal 

41719000cromado

Prateleira de vidro AXOR Citterio

Características do produto  
 -  630 mm 

41550000cromado

Cabide individual AXOR Citterio 41537000cromado

Papeleira com protetor AXOR Citterio 41738000cromado

Porta toalhas AXOR Citterio, barra com 
600 mm

41760000cromado

Porta toalhas de argola AXOR Citterio 41721000cromado





AXOR Starck Organic



AXOR Starck Organic

7.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

12013000cromado

12012000cromado
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Misturador bicomando de lavatório AXOR 
Starck Organic 170 mm
Características do produto
 -   Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -   Controle de fluxo e temperatura independentes
 -   Fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min podendo ser 

alterado para 5,0 l/min.
 -   Limitador de temperatura ajustável
 -  Canais de água sem contato com o corpo

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

Misturador bicomando de lavatório AXOR 
Starck Organic 240 mm

Características do produto
 -   Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Controle de fluxo e temperatura independentes
 -  Fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min podendo ser 

alterado para 5,0 l/min.
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Canais de água sem contato com o corpo

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"
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12011000cromadoMisturador bicomando de lavatório AXOR 
Starck Organic 80 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Controle de fluxo e temperatura independentes
 -   Fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min. podendo ser 

alterado para 5,0 l/min.
 -   Limitador de temperatura ajustável
 -   Canais de água sem contato com o corpo

Notas de especificação
 -   Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

12110000cromado
AXOR Starck Organic Torneira

AXOR Starck Organic Misturadores 

Torneira de lavatório AXOR Starck 
Organic 50 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min podendo ser 

alterado para 5,0 l/min.
 -  Canais de água sem contato com o corpo

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"



AXOR Starck Organic

7.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor CódigoAXOR Starck Organic Bidê
12210000cromado
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Misturador bicomando de bidê AXOR 
Starck Organic

Características do produto
 -   Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -   Controle de fluxo e temperatura independentes
 -  Fluxo contínuo de vazão: 3,5 l/min podendo ser 

alterado para 5,0 l/min.
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Canais de água sem contato com o corpo

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop up 

de 1 1/4'' (padrão ABNT 1'')
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento de 

1'' (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto:
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 32129000
AXOR Starck Organic Ducha Higiênica

G 1 / 2

12 5 0

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 3212700010 5
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13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

27452000cromado



AXOR Starck Organic

7.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

12415000cromadoMonocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Starck Organic

Características do produto
 -  Desviador para 2 pontos de água
 -  Retorno automático para a saída inferior quando 

desligado
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima: 27 l/min.

12605000cromadoMonocomando de chuveiro AXOR Starck 
Organic

Caracteristicas do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 -  Vazão máxima 27 l/min

Acabamento de registro AXOR Starck 
Organic

Pode ser utilizado com:
 -  Base para registro de pressão 3/4" AXOR 

Shower Collection nº10971180
 -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

12771000cromado
AXOR Acionamentos de chuveiro

iBox

iBox

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo 

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão de 1/2" 
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

38882000cromado



AXOR Starck Organic

7.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

6 0

1
2

0
/

1
2

0

5 3

78
24Ø

1
3

9

G
 1

/
2

Ducha manual AXOR Starck com suporte

Caracteristicas do produto
 -  Conexão em ponto de 1/2"
 -   Ducha manual AXOR Starck Baton 2 tipos de jato
 -  Conjunto integrado composto por conexão, 

suporte, mangueira e ducha.

12626000cromado

Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Caracteristicas do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura 

constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min.P

10750180cromado

12717000cromadoConjunto de termostato AXOR Starck 
Organic para 3 pontos de água

Características do produto
 -  Combinação termostato de alto fluxo com 

3 válvulas de fechamento
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180
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Monocomando de banheira AXOR Starck 
Organic com ducha manual

Caracteristicas do produto
 -  Saída de água direcionável
 -  Fixação no piso
 -  Reversão automática de ducha para 

enchimento de banheira
 -  Vazão máxima 22 l/min.
 -  Com ducha manual AXOR Starck 2 jatos, 

mangueira para ducha manual de 1,25 m 
e desviador

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°10452180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

12016000cromado
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AXOR Starck Organic

7.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

42720000cromadoToalheiro de apoio simples AXOR Starck 
Organic

42706000cromadoPorta toalhas AXOR Starck Organic com 
600 mm 

42737000cromadoCabide individual AXOR Starck Organic

42733000cromadoSaboneteira AXOR Starck Organic

42730000cromadoPorta toalhas AXOR Starck Organic com 
410 mm

42734000cromado
AXOR Starck Organic Acessórios

Porta escova de dentes AXOR Starck 
Organic



AXOR Starck Organic

7.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
42736000cromadoPapeleira AXOR Starck Organic

Características do produto
 -  Suporte para dois rolos de papel





AXOR Starck X



AXOR Starck X

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

8.2

Monocomando para lavatório AXOR 
Starck X com bica de 210 mm 

Características do produto  
 -   Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.  

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

Monocomando de lavatório AXOR  
Starck X 80 mm

Características do produto  
 -   Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

10071000

10070000

cromado

cromado
AXOR Starck X Monocomandos

AXOR Starck X Bidê
Monocomando de bidê AXOR Starck X

Características do produto
 -  Fluxo contínuo de vazão: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4"
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Necessário utilização de conversor de conexão 

de flexível (niple) 3/8" para 1/2"
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

10205000cromado

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto:
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 32129000
AXOR Starck X Ducha Higiênica

G 1 / 2

12 5 0

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 3212700010 5
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AXOR Starck X

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

8.3

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo 

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão  

de 1/2" 
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

38882000cromado

Acabamento para base de registro

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
 -  Base para registro de pressão n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

10974000cromado
AXOR Acionamentos de chuveiro

13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

27452000cromado

Monocomando de chuveiro AXOR  
Starck X

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes 
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre  

iBox universal n°01800180
  - Pressão mínima recomendada 10 mca
  -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

10645000cromadoiBox



AXOR Starck X

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

8.4

Monocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Starck X

Características do produto
 -  Desviador para 2 pontos de água
 -  Retorno automático para a saída inferior quando 

desligado.
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre  

iBox universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca 
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento

10445000cromadoiBox

Bica de banheira AXOR Starck X 165 mm

Características do produto
 -  Projeção 165 mm 
 - Saída de água direcionável
 - Vazão máxima 25 l/min. 

10426000cromado

Monocomando de banheira AXOR  
Starck X com ducha manual

Características do produto
 -  Saída de água direcionável
 -  Fixação no piso
 -  Reversão automática de ducha para enchimento 

de banheira
 -  Vazão máxima 22 l/min. 
 -  Com ducha manual AXOR Starck 2 jatos, 

mangueira para ducha manual de 1,25 m  
e desviador

Notas de especificação
-  Obrigatório aplicação sobre conjunto 
básico n°10452180

 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

10406000cromado

AXOR Starck X Termostato  
e bica para banheira



AXOR Starck X

Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

8.5

AXOR Starck X Acessórios
Porta escova de dentes AXOR Starck X 40834000cromado

Saboneteira AXOR Starck X 40833000cromado

Prateleira de vidro AXOR Starck X 40860000cromado

Porta toalhas AXOR Starck X, barra com 
600 mm

40806000cromado

Porta toalhas argola AXOR Starck X 40821000cromado

Cabide individual AXOR Starck X 40837000cromado



AXOR Starck X

Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

8.6

Papeleira dupla sem protetor AXOR 
Starck X

Características do produto
 -  Para 2 rolos de papel higiênico 

40836000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck



Axor Starck ShowerCollection

9.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

10

10

Graças à sua tecnologia engenhosa e design sistemático,  
a AXOR Starck ShowerCollection oferece o máximo em 
liberdade e variedade.  Esta característica permite infinitas 
soluções que são customizadas de acordo com a preferência  
e demanda pessoal. Para assegurar toda essa liberdade  
e variedade inerente ao princípio de design modular, 
acrescentamos ainda a tecnologia perfeita e um sistema de 
montagem simples e engenhoso "dentro da parede".  Tudo 
isso garante a confiabilidade técnica e uma instalação sem 
problemas.

Conjuntos especiais básicos oferecem precisão na montagem 
de cada um dos módulos agrupados em perfeito alinhamento, 
com espaçamento de 10 milímetros entre os módulos, ou com 
flexibilidade absoluta, na sequência que mais se preferir.  
Estes conjuntos básicos podem ser instalados com grande 
facilidade, graças a uma tecnologia de fixação por clipe, 
sem a necessidade de instalação de tubulação adicional.

AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

O princípio.

40871000

40874000

40872000

28491000

10972000

10751000

28491000

10651000

40876180

10973180

28486180

10971180

10750180

28486180

10650180

DN 20DN 20

DN 15

Showerheaven 970 x 970
10621800 / 10623800

Showerheaven 720 x 720
10625800 / 10627800

DN 20



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

10751000

28491000

28491000

40872000

10651000

28491000

28491000

28486180

40877180
10650180

10750180

DN 20

DN 15

DN 20

DN 15

DN 20

DN 15

DN 15

DN 15

DN 20

DN 20

28470180
28491000 (9x)

DN 20

DN 20

10650180

10750180

10751000

40873000

10651000

Showerheaven 970 x 970
10621800 / 10623800

Showerheaven 720 x 720
10625800 / 10627800

DN 20

40878180



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Chuveiro de teto ShowerHeaven  
970 x 970 mm com iluminação 

Características do produto  
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato laminar interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 280 x 280 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 760 x 760 mm, com tecnologia AirPower  

e QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente ou 

simultaneamente

Notas de Especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 20 l/min)

Sugestões de acionamento:
 -  Deve ser aplicado em conjunto com termostato 

n°10751000 e base  n° 10750180

Contém 4 lâmpadas halógenas 20 W  
e transformador 230 V/80 VA

10623800aço 
inoxidável

AXOR Starck ShowerCollection Chuveiros

Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Chuveiro de teto ShowerHeaven  
970 x 970 mm sem iluminação 

Características do produto  
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato laminar interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 280 x 280 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 760 x 760 mm, com tecnologia AirPower  

e QuickClean
 -   Os jatos podem ser acionados individualmente 

ou simultaneamente

Notas de Especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 20 l/min)

Sugestões de acionamento:

 -  Deve ser aplicado em conjunto com termostato 
n°10751000 e base  n° 10750180

10621800aço 
inoxidável

Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Chuveiro de teto ShowerHeaven  
720 x 720 mm com iluminação 

Características do produto
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 245 x 245 mm, com tecnologia AirPower  

e QuickClean
 -  Jato 590 x 590 mm, com tecnologia AirPower  

e QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente 

ou simultaneamente

Notas de Especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 15 mca 

(equivalente a cerca de 19 l/min)

Sugestões de acionamento:
 -  Deve ser aplicado em conjunto com termostato 

n°10751000 e base  n° 10750180

Contém 4 lâmpadas halógenas 20 W  
e transformador 230 V/ 80 VA

10627800aço 
inoxidável

Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Chuveiro de teto ShowerHeaven  
720 x 720 mm sem iluminação 

Características do produto
 -  Permite instalação embutida ou sobreposta em 

relação ao teto
 -  Possui 3 tipos de jato: 
 -  Jato laminar interno com diâmetro de 17 mm
 -  Jato 245 x 245 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Jato 590 x 590 mm, com tecnologia AirPower e 

QuickClean
 -  Os jatos podem ser acionados individualmente 

ou simultaneamente

Notas de Especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 15 mca 

(equivalente a cerca de 19 l/min)

Sugestões de acionamento:
 -  Deve ser aplicado em conjunto com termostato 

n°10751000 e base  n° 10750180

10625800aço 
inoxidável

Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.8 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Chuveiro de teto AXOR Starck 
ShowerCollection 240 x 240 mm  
sem tubo

Características do produto 
 -  Instalação sobreposta
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  A capa de metal pode ser removida para 

limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)
 - Conexão de 1/2"

10924000cromado

Chuveiro de teto AXOR Starck 
ShowerCollection 240 x 240 mm  
com tubo

Características do produto
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  A capa de metal pode ser removida para 

limpeza

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)
 -  Conexão de 1/2"

10929000cromado

Chuveiro de parede AXOR Starck 
ShowerCollection 240 x 240 mm  
com tubo

Características do produto
 -  Tubo de instalação 531-578 mm
 -  Tecnologia AirPower (sensação de maior volume 

de agua)
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  A capa de metal pode ser removida para 

limpeza

Notas de especificação
 -  Obrigatório o uso da base n°10921180
 -  Pressão mínima recomendada: 20 mca 

(equivalente a cerca de 12 l/min)

10925000cromado

Base para instalação de chuveiro de 
parede AXOR Starck ShowerCollection 
240 x 240 mm 

Características do produto  
 -  Quando utlizado com os conjuntos do AXOR 

Starck ShowerCollection n°40871000, 
n°40872000, n°40873000, n°40874000  
é necessário usar o módulo de instalação 
n°10973180, para manutenção do conceito 12 
x 12 cm

10921180chrome



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.9Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Acabamento chuveiro modular  
120 x 120 mm

Características do produto  
 -  Permite o uso como chuveiro de teto, de parede 

ou ducha lateral
 -  Permite regulagem no ângulo do jato
 -  Tecnologia QuickClean
 -  Conexão rosca de 1/2"
 -  No caso de utilização como ducha lateral 

obrigatório uso da base AXOR Starck  
ShowerCollection n°28486180

 -  Caso seja instalado mais de uma peça lado  
a lado, recomendável o uso do módulo de 
instalação para múltiplas duchas n°28470180

  

28491000cromado

Base para ducha lateral 

Características do produto  
 -  Conexão para entrada de água misturada  

à direita ou a esquerda
 -  Em uma instalação conjunta serve de unidade 

condutora de água e permite posicionamento na 
medida exata 

28486180

Módulo de instalação para múltiplas 
duchas 120 mm x 120 mm 

Características do produto  
 -  Auxilia a instalação de 2 até 9 duchas, 

mantendo a distância de 1 cm entre as duchas
 -  Guia para auxílio na instalação de diversos 

módulos n°28491000
 -  Permite o posicionamento exato entre cada peça  
 -  Parafusos de montagem incluídos

28470180

AXOR Starck ShowerCollection Ducha Manual
Ducha manual AXOR Starck 
ShowerCollection com acabamento  
e suporte 

Características do produto  
 -  Ligação flexível de 1,25 m, ducha manual  

AXOR Starck 
 -  Contém registro integrado

Notas de especificação:
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca 

(equivalente a cerca de 7 l/min)
 -  Obrigatório utilização do conjunto 

básico do módulo da ducha manual 
n°10650180

10651000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.10 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para ducha manual com registro 
integrado  

Características do produto  
 -  Quando utilizado com os demais conjuntos do 

AXOR Starck ShowerCollection,mantém  
o conceito 12 x 12 cm

 -  Para uso com conjunto de acabamento 
n°10651000

10650180

Base para conjunto de termostato para  
3 pontos de água

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  3 saídas, direita/esquerda. Todas as saídas 

podem ser usadas simultaneamente
 -  3 válvulas de fechamento
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10750180

Termostato de alto fluxo com fixação não 
aparente

 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Parafusos de fixação não aparentes
 -  O sistema não fecha o fluxo de água
 -  Vazão máxima 59 l/min. 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre base de 

termostato 10754180 
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca

Recomendado o uso de 3 bases de registro 
n°10971180 e 3 acabamentos n°10972000 
quando utilizado o ShowerHeaven

10755000cromado

Conjunto de termostato AXOR 
ShowerCollection para 3 pontos de água

Características do produto  
 -  Combinação termostato de alto fluxo com  

3 válvulas de fechamento 
 -  Recomendado para uso com ShowerHeaven 

Notas de especificação:
 -  Obrigatório o uso do módulo de bases 

n°10750180

10751000cromado

AXOR Starck ShowerCollection Termostatos 
para chuveiros



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.11Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base para termostato 

Características do produto  
 -  Conexões para água fria e quente, DN20
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca 
 -  Vazão máxima de 59 l/min. 

10754180

AXOR Starck ShowerCollection Acabamentos
Acabamento para base de registro 

Características do produto  
 -  Para uso com base n°10971180 (manutenção 

do conceito 12 x 12 cm)
 -  Também pode ser utilizado com:
 -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Para instalação independente pode ser 
usado com adaptador para bases Deca, 
Docol e Fabrimar.

10972000cromado

Acabamento para válvula de fechamento 
e/ou desviador Trio/Quattro
 
Características do produto
 -  Pode ser utilizado com base Trio n°15981180 ou 

Quattro n°15930180

cromado 10932000

10971180Base para registro de pressão

Características do produto  
 -  Conexão pela direita ou esquerda 
 -  Compatível com todos os conjuntos de 

acabamento para registro de pressão 
 -  Vazão máxima de 55 l/min. 
 -  Recomenda-se a aplicação quando utilizado 

com os demais conjuntos do AXOR Starck 
ShowerCollection, para manutenção do conceito 
12 x 12 mm



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.12 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Prateleira 120 x 120 mm 

Notas de especificação
 -  Quando utilizado com os demais conjuntos do 

AXOR Starck ShowerCollection, recomenda-se  
o uso da base n°40877180, para manutenção 
do conceito 12 x 12 cm

 -  Para as demais aplicações, não é necessário  
o uso de bases

40872000cromado

Base para bica de banheira 3/4"
 -  Para uso com bica nº10942000
 -  Permite passagem de água pela parte traseira 

para outros pontos de água

10941180

AXOR Starck ShowerCollection Bica  
para banheira Bica para banheira 180 mm

Características do produto  
 -  Jato em forma de cascata
 -  Não é necessária aplicação de base especifica
 -  Pode ser aplicada como bica de lavatórios,  

em conjunto com válvula de fechamento  
e acabamento

 -  Pode ser aplicado como ducha em cascata
 -  Vazão máxima de 24 l/min. 

Notas de especificação
 -  Quando utlizado com os demais conjuntos do 

AXOR Starck ShowerCollection, recomenda-se  
o uso da base n°10941180, para manutenção 
do conceito 12 x 12 mm 

 - Conexão em ponto de 3/4"

10942000cromado

AXOR Starck ShowerCollection  
Acessórios e complementos

Base extensora para instalação 
prateleira 120 x 120 mm 

Características do produto  
 -  Recomenda-se a aplicação quando utilizada  

a prateleira  n°40872000 com os demais 
conjuntos do AXOR Starck ShowerCollection, 
para manutenção do conceito 12 x 12 cm

40877180

Prateleira 240 x 120 mm 

Notas de especificação
 -  Quando utilizado com os demais conjuntos do 

AXOR Starck ShowerCollection, recomenda-se  
o uso da base n°40878180, para manutenção 
do conceito 12 x 12 cm

 -  Para as demais aplicações, não é necessário  
o uso de bases

40873000cromado



AXOR ShowerCollection por Philippe Starck

9.13Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Base extensora para instalação 
prateleira 240 x 120 mm 

Características do produto  
 -  Recomenda-se a aplicação quando utilizada  

a prateleira  n°40873000 com os demais 
conjuntos do AXOR Starck Shower Collection, 
para manutenção do conceito 12 x 12 cm

40878180

Módulo de instalação 

Características do produto  
 -  Gabarito para instalação com distâncias 

definidas para fácil instalação dos conjuntos do 
AXOR Starck ShowerCollection

 -  A placa de instalação pode ser expandida com 
uma segunda placa

 -  Parafusos de montagem incluídos 

10973180





AXOR Urquiola



AXOR Urquiola

10.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Misturador de lavatório AXOR Urquiola 
50 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

11041000cromado

Misturador de parede AXOR Urquiola  
168 mm 

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser instalado com a base 

n°10303180

11042000cromado

AXOR Urquiola Misturadores e Monocomandos

Monocomando de lavatório AXOR 
Urquiola 280 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
 -  Contém flexivel de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

11035000cromado

Monocomando de lavatório AXOR 
Urquiola 130 mm

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Contém flexivel de 450 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

11021000cromado
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AXOR Urquiola

10.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Monocomando de parede AXOR Urquiola 
200 mm 

Características do produto
 -  Comprimento da bica: 217 mm
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto básico 

n°10902180
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)

11026000cromado

Cuba de apoio AXOR Urquiola com  
500 mm

Características do produto
 -  Cuba de apoio 
 -  Resina mineral 
 -  Usar somente com misturadores sem pop-up. 
 -  Válvula de escoamento para lavatório 

recomendada: n°50001000 (conexão 1 1/4"; 
padrão ABNT 1")

11301000branco 
alpino

 AXOR Urquiola Cubas

Cuba de 625 mm para montagem em 
parede

Características do produto
 -  Instalação em parede 
 -  Resina mineral 
 -  Válvula de escoamento para lavatório 

recomendada: n°50001000 (conexão 1 1/4"; 
padrão ABNT 1")

11302000branco 
alpino



AXOR Urquiola

10.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 32129000
 AXOR Urquiola Ducha Higiênica

Monocomando de bidê AXOR Urquiola

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Bica com arejador articulado
 -  Contém flexível de 450 mm
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

11220000cromado
 AXOR Urquiola Bidê
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Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 3212700010 5
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13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

27452000cromado



AXOR Urquiola

10.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão de 1/2" 
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

38882000cromado

Monocomando de chuveiro AXOR 
Urquiola

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min

11625000cromado

AXOR Acionamentos de chuveiro 
Acabamento de registro AXOR Urquiola

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
  -  Base para registro de pressão n°15970180
 
Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

11960000cromado

Monocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Urquiola

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 - Retorno automático para a saída inferior quando 
desligado
 -  Parafusos de fixação não aparentes
 -  Desviador para 2 pontos de água

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min

11425000cromadoiBox

iBox



AXOR Urquiola

10.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Misturador de banheira AXOR Urquiola 
198 mm

Características do produto  
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico 
 -  Tecnologia de limpeza anti-calcário Quick Clean

Notas de especificação
 -  Para uso com: conjunto básico 

n°13233180 

11436000cromado

AXOR Urquiola Misturadores  
e monocomandos para banheira

Monocomando de banheira AXOR 
Urquiola com ducha manual

Características do produto
 -  Fixação no piso
 -  Reversão automática de ducha para enchimento 

de banheira
 -  Vazão máxima 20 l/min. 
 -  Ducha manual AXOR Starck 2 jatos, mangueira 

para ducha manual de 1,25 m e desviador

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°10452180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

11422000cromado

Bica de banheira AXOR Urquiola 171 mm

Características do produto  
 -  Projeção 171 mm 
 -  Tecnologia de limpeza anti-calcário Quick Clean
 -  Vazão máxima de 25 l/min.
 -  Conexão em ponto de 3/4"

11430000cromado



AXOR Urquiola

10.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código AXOR Urquiola Banheira
Banheira AXOR Urquiola 1800 mm

Características do produto  
 -  Válvula de escoamento função push-open
 -  Capacidade aproximada 180 l
 -  Resina mineral
 -  Inclui conjunto de escoamento e ladrão,  

pré-montado 
 -  Nível de enchimento de aprox. 340 mm 

11440000branco

AXOR Urquiola Acessórios
Suporte de parede AXOR Urquiola para 
escova de dentes

Características do produto
 -  Recipiente de vidro

42434000cromado

Saboneteira AXOR Urquiola

Características do produto
 -  Recipiente de vidro

42433000cromado

Porta toalhas AXOR Urquiola, barra de 
320 mm

42430000cromado



AXOR Urquiola

10.8 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Porta toalhas AXOR Urquiola, barra de 
600 mm

42460000cromado

Cabide individual AXOR Urquiola 42401000cromado

Papeleira AXOR Urquiola 42436000cromado



AXOR Massaud



AXOR Massaud

11.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Monocomando de lavatório AXOR 
Massaud 110 mm

Caracteristicas do produto
 -   Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

18010000cromado

Monocomando de lavatório AXOR 
Massaud 220 mm

Caracteristicas do produto
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.   

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

18020000cromado

Cuba de apoio AXOR Massaud 600 mm

Características do produto
 -  Cuba de apoio 
 -  Resina mineral 
 -  Usar somente com misturadores de lavatório 

para cubas sem pop-up

42305000branco 
alpino

Cuba de apoio AXOR Massaud 800 mm

Características do produto
 -  Cuba de apoio 
 -  Resina mineral 
 -  Usar somente com misturadores de lavatório 

para cubas sem pop-up

42300000branco 
alpino

 AXOR Massaud Cubas

AXOR Massaud Monocomandos

 AXOR Massaud Bidê
Monocomando de bidê AXOR Massaud

Características do produto
 -  Bica com arejador articulado
 -  Fluxo contínuo de vazão: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

18210000cromado



AXOR Massaud

11.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho.

cromado 32129000
 AXOR Massaud Ducha higiênicas

Válvula de fechamento Fixfit Stop com 
acabamento redondo

Características do produto  
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica 
 -  Para instalação na parede em conexão  

de 1/2" 
  -  Acompanha adaptador de rosca DN20

38882000cromado

G 1 / 2

12 5 0

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 - Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado 3212700010 5

Ø
 2

5

6
8

3
8 G 1 / 2

12 5 0

13903000Válvula de fechamento E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha higiênica
 -  Para instalação na parede em conexão de
1/2"

cromado

Válvula de fechamento Fixfit Stop E

Características do produto
 -  Válvula de fechamento para ducha manual  

e ducha higiênica
 -  Para Instalação na parede com conexão de 

1/2"

27452000cromado



AXOR Massaud

11.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Monocomando de chuveiro/banheira 
AXOR Massaud

Características do produto
 -  Desviador para 2 pontos de água
 -  Retorno automático para a saída inferior quando 

desligado
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

18455000cromado

Monocomando de chuveiro AXOR 
Massaud

Características do produto
 -  Limitador de temperatura ajustável
 -  Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

18655000cromado
iBox

iBox

Monocomando de banheira AXOR 
Massaud com ducha manual

Características do produto
 -  Fixação no piso
 -  Reversão automática de ducha para enchimento 

de banheira
 -  Vazão máxima 22 l/min. 
 -  Com ducha manual AXOR Starck 2 jatos, 

mangueira para ducha manual de 1,25 m  
e desviador.

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre conjunto 

básico n°10452180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

18450000cromado

AXOR Massaud 
Monocomando para banheira

AXOR Massaud Acionamentos de chuveiro
Acabamento de registro AXOR Massaud

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
  -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

18770000cromado



AXOR Massaud

11.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Bica de banheira AXOR Massaud 170 mm

Características do produto
 -  Projeção 167 mm
 - Jato em cascata 
 - Vazão máxima 24 l/min 

Obrigatório uso de:
 -  Base para bica de banheira, 

nº18471180

18472000cromado

Saboneteira AXOR Massaud

Características do produto
 -  Porcelana 

42233000branco
 AXOR Massaud Acessórios

Porta toalhas AXOR Massaud, barra com 
392 mm 

42230000cromado

Porta toalhas AXOR Massaud, barra de 
600 mm

42260000cromado

Cabide individual AXOR Massaud 42237000cromado



AXOR Massaud

11.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Papeleira AXOR Massaud sem protetor 42236000cromado



AXOR Montreux



AXOR Montreux

12.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor CódigoAXOR Montreux Misturadores

Misturador de lavatório AXOR Montreux 
220 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-calcário QuickClean

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 600 mm com 

niple de instalação de 1/2"

16510000
16510820

cromado
níquel 
escovado
 

Misturador de lavatório AXOR Montreux 
180 mm

Características do produto
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"
  

16513000
16513820

cromado
níquel 
escovado
 

Misturador de parede AXOR Montreux 
225 mm 

Características do produto  
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.  

Notas de especificação  
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser instalado com a base 

n°10303180

16532000
16532820

cromado
níquel 
escovado
 

Misturador de lavatório AXOR Montreux 
210 mm

Características do produto  
 -  Sistema de fechamento com 1/4 de volta 

cerâmico 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.  

Notas de especificação  
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contem válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

16506000
16506820

cromado
níquel 
escovado
 



AXOR Montreux

12.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor CódigoAXOR Montreux Torneira
Torneira de lavatório AXOR Montreux

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 5 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

16530000
16530820

cromado
níquel 
escovado
 

 AXOR Montreux Bidê
Misturador de bidê AXOR Montreux

Características do produto
 -  Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico
 -  Bica com arejador articulado
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Vazão máxima: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

16523000
16523820

cromado
níquel 
escovado
 

Misturador de bidê AXOR Montreux

Características do produto
 -  Bica com arejador articulado
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Fluxo contínuo de vazão: 7 l/min.

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  O produto contém válvula de escoamento pop 

up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
 -  Pode ser instalado com válvula de escoamento 

de 1" (não fornecido)
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

16520000
16520820

cromado
níquel 
escovado
 

Ducha higiênica Bidette com mangueira 
1,25 m e suporte Porter S

Características do produto:
 -  Acompanha ducha, suporte fixo de parede  

e mangueira 1,25 m
 -  Funciona de 2 a 40 mca
 -  O fluxo de água não deve ser fechado apenas 

pelo gatilho. 

cromado

G 1 / 2

12 5 0

32129000
 AXOR Montreux Ducha Higiênica



AXOR Montreux

12.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Válvula de fechamento Fixfit Stop - AXOR 
Montreux 

Características do produto  
 -  Possui conexão para flexível
 -  Válvula de fechamento para duchas manual  

e higiênica
 -  Acompanha adaptador de rosca DN20

16882000
16882820

cromado
níquel 
escovado
 

Termostato AXOR Montreux de alto 
fluxo, sem válvula de fechamento 

Características do produto
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Parafusos de fixação não aparentes
 -  O sistema não fecha o fluxo de água
 -  Vazão máxima 59 l/min. 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Deve ser aplicado em conjunto com uma das 

opções abaixo:
  -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro
  -  Base de fechamento e desviador 2 pontos  

Trio n°15981180 e acabamento para base Trio
  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 

n°15930180 e base de registro n°15970180

16815000
16815820

cromado
níquel 
escovado
 

AXOR Montreux Acionamentos 
de chuveiros

16820000
16820820

cromado
níquel 
escovado
 

Termostato de alto fluxo com desviador 
AXOR Montreux com válvula de 
fechamento

Características do produto
 -  Sistema com termostato, válvula de fechamento e 

desviador para alimentação de dois pontos de 
água

 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura
 -  Parafusos de fixação não aparente
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

universal n°01800180.
 -  Contém bloco funcional integrado  

e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca



AXOR Montreux

12.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor CódigoAXOR Montreux Acabamentos
Acabamento de registro AXOR Montreux

Características do produto
 -  Pode ser utilizado com:
  -  Base para registro de pressão DN20 

n°15970180

Necessário o uso de adaptador para 
bases Deca, Docol e Fabrimar.

16871000
16871820

cromado
níquel 
escovado
 

Monocomando de banheira AXOR 
Montreux com ducha manual

Características do produto
 -  Para instalação no piso do banheiro 
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -   Sistema de fechamento cerâmico de 1/2 volta 
 -   Vazão de máxima 22 l/min. 
 -  Com ducha manual AXOR Montreux 
 -   Mangueira de chuveiro metálica de 1,25 m 
 -  Válvula de parada/desviadora com botão para 

alternar entre chuveiro e enchimento da banheira 

Para uso com: conjunto básico 
nº16549180

16547000
16547820

cromado
níquel 
escovado
 

AXOR Montreux Misturador para banheira

Suporte AXOR Montreux para ducha 
manual 

Características do produto
 -  Para mangueiras com porcas cônicas 
 -  Adequado para todas as duchas

16325000
16325820

cromado
níquel 
escovado
 

AXOR Montreux Suporte porter para ducha



AXOR Montreux

12.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Porta toalhas AXOR Montreux, barra 
com 463 mm

42030000
42030820

cromado
níquel 
escovado
 

Porta toalhas AXOR Montreux, barra 
com 600 mm 

42060000
42060820

cromado
níquel 
escovado
 

AXOR Montreux Acessórios

Porta toalhas argola AXOR Montreux 42021000
42021820

cromado
níquel 
escovado
 

Cabide individual AXOR Montreux 42137000
42137820

cromado
níquel 
escovado
 

Papeleira com protetor AXOR Montreux 42036000
42036820

cromado
níquel 
escovado
 



AXOR Acessórios



AXOR Acessórios

13.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

31

50

77

694

4
80

47 600 47

Porta toalhas barra 694 mm AXOR 
Universal 

Acabamento para fixação de porta 
toalhas AXOR Universal

Kit para montagem de porta toalhas no 
vidro

Acabamento para instalação no vidro 
AXOR Universal 150 mm

 -  Para cobrir os furos de montagem no vidro
 -  Necessário apenas em combinação com dois 

porta toalhas
 -  Material: metal
 -  Deve ser colado

42832000

42871000

42841000

42890000

cromado

cromado

cromado

cromado

31

50

77

894

4
80

47 800 47

Porta toalhas barra 894 mm AXOR 
Universal 

42833000cromado

31

50

77

374

4
80

47 280 47

Porta toalhas barra 374 mm AXOR 
Universal 

42830000cromado

5 , 8Ø

6
 -

 1
2

NOVO

NOVO

NOVO

Acessórios AXOR Universal   



AXOR Acessórios

13.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Porta escova de dentes AXOR Universal 

Para instalação acoplada aos produtos 
42832000 ou 42833000, é obrigatório 
o uso de um adaptador nº 42870000.

Para instalação diretamente na parede, não 
é necessário o uso de adaptador.

42834000

Acabamento para instalação no vidro 
AXOR Universal 300 mm

 -  Para cobrir os furos de montagem no vidro
 -  Necessário apenas em combinação com dois 

porta toalhas
 -  Material: metal
 -  Deve ser colado

42891000

12
93

10
5

24
5

76

25 60 25

110

21 108 21
150

10 130 10

11
0

cromado

cromado

Adaptador para acessórios AXOR 
Universal

42870000cromado

10

16

20

21

26

7

70

135

80

3550

Porta Sabonete líquido AXOR Universal 

Para instalação acoplada aos produtos 
42832000 ou 42833000, é obrigatório 
o uso de um adaptador nº 42870000.

Para instalação diretamente na parede, não 
é necessário o uso de adaptador.

42819000

Papeleira com protetor AXOR Universal 

Para instalação acoplada aos produtos 
42832000 ou 42833000, é obrigatório 
o uso de um adaptador nº 42870000.

Para instalação diretamente na parede, não 
é necessário o uso de adaptador.

42836000

cromado

cromado

12

19

110

49
50

17 46 47
58

24
26

150

99

44 62 44

NOVO



AXOR Acessórios

13.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Cabide Individual AXOR Universal 42801000

Saboneteira AXOR Universal 

Para instalação acoplada aos produtos 
42832000 ou 42833000, é obrigatório 
o uso de um adaptador nº 42870000.

Para instalação diretamente na parede, não 
é necessário o uso de adaptador.

42803000

cromado

22
3570

61 25

14
3

110

31

12
19

24
7

150
21 108 21

11
0

cromado

Prateleira 300 mm AXOR Universal 

Para instalação acoplada aos produtos 
42832000 ou 42833000, é obrigatório 
o uso de dois adaptadores nº 42870000. 

Para instalação diretamente na parede, não 
é necessário o uso de adaptador. 

42838000cromado

110

29

12
17

24
5

11
0

21 258 21
300

110

29

12
17

24
5

11
0

21 258 21
300

Porta toalhas duplo 42821000

Prateleira porta Shampoo AXOR 
Universal

Para instalação acoplada aos produtos 
42832000 ou 42833000, é obrigatório 
o uso de um adaptador nº 42870000.

Para instalação diretamente na parede, não 
é necessário o uso de adaptador.

42802000 952,88

cromado

cromado

20
20

12
0

49
84

14

80

17
26

17

30
30

409
24

37237

70

111

110

24
46

12
58

150

153

21 108 21

11
1 70

111

110

24
46

12
58

150

153

21 108 21

11
1



AXOR Acessórios

13.5Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Porta toalhas AXOR Citterio, barra com
600 mm

41760000

Porta escova de dentes AXOR Citterio

Características do produto
 -  Copo de cristal
 -  Suporte metálico

41734000

Saboneteira AXOR Citterio

Características do produto
 -  Saboneteira de cristal
 -  Suporte metálico

41733000

Porta sabonete líquido AXOR Citterio

Características do produto
 -  Capacidade de enchimento de 200 ml
 -  Libera porções de 1,5 ml
 -  Reenchimento simples
 -  Dispensa todo o tipo de sabão líquido, gel 

para banho e shampoo
 -  Recipiente de cristal

41719000

Prateleira de vidro AXOR Citterio

Características do produto
 -  630 mm

41550000

Porta toalhas de argola AXOR Citterio 41721000

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado

AXOR Citterio   



AXOR Acessórios

13.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Cabide individual AXOR Citterio 41537000

Papeleira com protetor AXOR Citterio 41738000

Porta escova de dentes AXOR Starck 
Organic

Saboneteira AXOR Starck Organic

42734000

42733000

cromado

cromado

cromado

cromado
AXOR Starck Organic   

Porta toalhas AXOR Starck Organic 42730000cromado



AXOR Acessórios

13.7Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Papeleira AXOR Starck Organic

Características do produto
 -  Suporte para dois rolos de papel

Porta escova de dentes AXOR Starck X

Toalheiro de apoio simples AXOR Starck 
Organic

Porta toalhas AXOR Starck Organic

Cabide individual AXOR Starck Organic

42736000

40834000

42720000

42706000

42737000

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado

AXOR Starck X   



AXOR Acessórios

13.8 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Prateleira de vidro AXOR Starck X

Saboneteira AXOR Starck X

Porta toalhas AXOR Starck X, barra com 
600 mm

40860000

40833000

40806000

cromado

cromado

cromado

Porta toalhas argola AXOR Starck X

Papeleira dupla sem protetor AXOR 
Starck X

Características do produto
 -  Para 2 rolos de papel higiênico

Cabide individual AXOR Starck X

40821000

40836000

40837000cromado

cromado

cromado



AXOR Acessórios

13.9Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Porta toalhas AXOR Urquiola, barra de 
320 mm

Cabide individual AXOR Urquiola

Papeleira AXOR Urquiola

Suporte de parede AXOR Urquiola para 
escova de dentes

Características do produto
 -  Recipiente de vidro

Porta toalhas AXOR Urquiola, barra de 
600 mm

Saboneteira AXOR Urquiola

Características do produto
 - Recipiente de vidro

42430000

42401000

42436000

42434000

42460000

42433000

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado
AXOR Urquiola   



AXOR Acessórios

13.10 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Saboneteira AXOR Massaud

Características do produto
- Porcelana

Porta toalhas AXOR Massaud, barra de 
600 mm

Papeleira AXOR Massaud sem protetor

Porta toalhas AXOR Massaud, barra com 
392 mm

Cabide individual AXOR Massaud

42233000

42260000

42236000

42230000

42237000

cromado

cromado

cromado

cromado

cromado

AXOR Massaud   



AXOR Acessórios

13.11Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Porta toalhas AXOR Montreux, 
barra com 463 mm

Porta toalhas argola AXOR Montreux

Papeleira com protetor AXOR Montreux

Porta toalhas AXOR Montreux, barra 
com 600 mm

Cabide individual AXOR Montreux

42030000
42030820

42021000
42021820

42036000
42036820

42060000
42060820

42137000
42137820

cromado
níquel 
escovado
 

cromado
níquel 
escovado
 

cromado
níquel 
escovado
 

cromado
níquel 
escovado
 

cromado
níquel 
escovado
 

AXOR Montreux   



AXOR Acessórios

13.12 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Prateleira AXOR Bouroullec 250 mm

Características do produto
 -  Resina mineral
 -  Comprimento 250 mm
 -  Fixação na parede

Copo para escova de dentes AXOR 
Bouroullec

Características do produto
 -  Porcelana

Papeleira AXOR Bouroullec

Características do produto
 -  Resina mineral
 -  Fixação na parede

42671400

42634000

42636400

branco

branco

branco

Cabide individual AXOR Bouroullec 42601000brancoAXOR Bouroullec   



AXOR Cubas e banheira



AXOR Cubas e banheira

14.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Cuba de apoio AXOR Urquiola com  
500 mm

Características do produto
 -  Cuba de apoio 
 -  Resina mineral 
 -  Usar somente com misturadores sem pop-up. 
 -  Válvula de escoamento para lavatório 

recomendada: n°50001000 (conexão 1 1/4"; 
padrão ABNT 1")

11301000branco 
alpino

Cuba de 625 mm para montagem em 
parede

Características do produto
 -  Instalação em parede 
 -  Resina mineral 
 -  Válvula de escoamento para lavatório 

recomendada: n°50001000 (conexão 1 1/4"; 
padrão ABNT 1")

11302000branco 
alpino

Cuba de apoio AXOR Massaud, com  
600 mm
Características do produto
 -  Cuba de apoio 
 -  Resina mineral 
 -  Usar somente com misturadores de lavatório 

para cubas sem pop-up

42305000branco 
alpino



AXOR Cubas e banheira

14.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Cuba de apoio AXOR Massaud, com  
800 mm

Características do produto
 -  Cuba de apoio 
 -  Resina mineral 
 -  Usar somente com misturadores de lavatório 

para cubas sem pop-up

42300000branco 
alpino

Banheira AXOR Urquiola 1800 mm

Características do produto  
 -  Válvula de escoamento função push-open
 -  Capacidade aproximada 180 l
 -  Resina mineral
 -  Inclui conjunto de escoamento e ladrão,  

pré-montado 
 -  Nível de enchimento de aprox. 340 mm 

11440000branco





Bases e complementos
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15.2 Guia de Especificação 2017

Base de registro de pressão Hansgrohe  
Cód: 15970180

Base de registro Deca (gaveta 3/4") fabricada 
até Dezembro 2014

Base de registro Deca (gaveta 3/4") fabricada 
a partir de Janeiro de 2015

Adaptador para registro de gaveta  
Deca 3/4" (cod. 28011241)

Adaptador para registro de gaveta  
Deca 3/4" (cod. 27390641)

+

+

+

+

+

Todos os acabamentos de registro AXOR

Todos os acabamentos de registro AXOR

Todos os acabamentos de registro AXOR

Situação 1

Situação  2

Situação  3

Saiba como especificar os acabamentos de registro AXOR
Para especificações com base de registro Hansgrohe:

Obras especificadas com a base de registro Hansgrohe, podem ser utilizados todos os acabamentos de registro AXOR.

Se a base de registro for Deca 3/4‘‘ fabricada até Dezembro de 2014, utilizar o adaptador Blukit cód. 28011241.

Se a base de registro for Deca 3/4‘‘ fabricada a partir de Janeiro de 2015, utilizar o adaptador Blukit cód. 27390641.

Para especificações com base Deca (gaveta 3/4") fabricada até Dezembro 2014

Para especificações com base Deca (gaveta 3/4'')
fabricada a partir de Janeiro de 2015
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Saiba como especificar os acabamentos de registro da AXOR:
BASES ACABAMENTOS

Tipo Marca Bitola Hansgrohe 
(códigos com final -x10)

Hansgrohe 
(códigos com final -x00)

AXOR (todos)

Registro de pressão Hansgrohe 3/4“ X  
Registro de pressão Deca 1/2“  X 35011121

Registro de pressão Deca 3/4“  X 35011121

Registro de gaveta Deca 1/2“  X X

Registro de gaveta
(*fabicada até 
Dezembro de 2014)
Registro de gaveta
(*fabicada até 
Dezembro de 2014)

Deca 3/4“  X 28011241

Registro de gaveta
(*fabicada a partir 
de Janeiro de 2015)
Registro de gaveta
(*fabicada a partir 
de Janeiro de 2015)

Deca 3/4“  X 27390641

Registro de gaveta Deca 1“  X 28011641

Registro de gaveta Deca 1.1/4“  X 28011441

Registro de gaveta Deca 1.1/2“  X 28011541

Registro de pressão Docol 1/2“  X 35161121

Registro de pressão Docol 3/4“  X 35161121

Registro de gaveta Docol 1/2“  X X

Registro de gaveta Docol 3/4“  X 28160941

Registro de gaveta Docol 1“  X 28161441

Registro de gaveta Docol 1.1/4“  X 28161541

Registro de gaveta Docol 1.1/2“  X 28161641

Registro de pressão Fabrimar 1/2“ 02130010 X 35201121

Registro de pressão Fabrimar 3/4“ 02130010 X 35201121

Registro de gaveta Fabrimar 1/2“ 02130010 X X

Registro de gaveta Fabrimar 3/4“ 02130010 X 28200941

Registro de gaveta Fabrimar 1“ 02130010 X 28201541

Registro de gaveta Fabrimar 1.1/4"  28201641 28201641

Registro de gaveta Fabrimar 1.1/2“  28201741 28201741



Bases

15.4 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Extensão para acabamentos de 150 mm

Características do produto
 -  Para montagem do conjunto em paredes finas

Extensão para acabamentos de 170 mm 
Montreux

Características do produto
 -  Para montagem do conjunto em paredes finas

Base para chuveiros de parede AXOR 
Front e AXOR LampShower Nendo

Características do produto
 -  Para uso em paredes de dry-wall ou situações 

onde seja necessária melhor sustentação para o 
produto

 - Possui conexão para entrada de água inferior de 
1/2"

Notas de especificação
 - Inclui conduíte de 7m para cabo elétrico  

e vedacao para drywall

13597000
13597820

13596000
13596820

26909180

cromado
níquel 
escovado

cromado
níquel 
escovado

Extensão de acabamento quadrado 
Urquiola e Citterio M

Características do produto
 -  Perfil quadrado com cantos arredondados
 -  Para montagem do conjunto em paredes finas
 -  Para canoplas de 172 x 172 mm

98860000cromado

Conjunto básico iBox universal 

Características do produto
 -  Base embutida para instalação de conjuntos de 

monocomandos, termostatos e chuveiros 
 -  Instalação simétrica - todas as conexões são 

iguais
 -  Soluções para paredes muito finas ou muito 

grossas

Notas de especificação
 -  Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação 

ajustável, Acompanham 3 reduções DN20, 1 
tampão DN20

01800180
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Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
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Extensão do bloco funcional para  
iBox universal 25 mm 

Características do produto
 -  Para montagem do conjunto em  paredes grossas 

ou onde o Ibox esta instalado em profundidade 
superior à recomendada

Base para ducha lateral 

Características do produto
 -  Conexão para entrada de água misturada à 

direita ou a esquerda
 -  Em uma instalação conjunta serve de unidade 

condutora de água e permite posicionamento na 
medida exata

Conjunto termostato, válvula de 
fechamento e desviador para 2 pontos 
de água 

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos  

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  Possui desviador para 2 pontos de água. As  

2 saídas podem ser usadas simultaneamente
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min.

Conjunto termostato, válvula de 
fechamento e desviador para 3 pontos 
de água 

Características do produto
 -  Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
 -  Controle e manutenção de temperatura constante
 -  Manutenção da temperatura selecionada nos 

usos subsequentes
 -  Dispositivo ajustável para uso consciente de 

temperatura

Notas de especificação
 -  Possui desviador para 3 pontos de água. Permite 

uso simultâneo de 2 saídas.
 -  Pressão mínima recomendada 10 mca
 -  Vazão máxima de 59 l/min.

13595000

28486180

36701180

36708180
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15.6 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Base para monocomando de parede 
DN15

Características do produto
 -  Flexibilidade de instalação: permite instalação da 

bica do lado esquerdo ou direito do volante.
 -  Mecanismo cerâmico 
 -  Pode ser usado com conjunto prolongador 

n°31971000

13622180

Base de Registro de pressão convencional 
de 3/4" DN20

Características do produto
 -  Também pode ser usado como registro geral
 -  Vazão máxima de 130 l/min. 
 -  Mecanismo de vedação convencional  

de 2 1/2 voltas
 -  Adequado para todos os conjuntos de 

acabamento de bases de registros 

15970180

Base para desviador Trio DN20

Características do produto
 -  1 entrada, 2 saídas
 -   Função desviador para 2 jatos
 -   Os 2 jatos podem ser usados simultaneamente
 -   Possui válvula de fechamento
 -  Vazão máxima de 65 l/min.
 -   Mecanismo cerâmico
 -   Adequado para todos os conjuntos de 

acabamento Trio

15981180

Base para desviador Quattro DN20

Características do produto
 - 1 entrada, 3 saídas
 -  Função desviador para 3 jatos
 -  Até 2 jatos podem ser usados simultaneamente
 -  Não possui válvula de fechamento
 - Vazão máxima de 65 l/min. 
 -  Mecanismo cerâmico
 -  Adequado para todos os conjuntos de 

acabamento Quattro

15930180

Prolongador de 25 mm para registros de 
pressão, desviadores Trio e Quattro

Características do produto
 -  Para montagem em  paredes grossas onde  

a válvula esta instalada em profundidade 
superior à recomendada

96370000

Extensão de acabamento ShowerSelect 

Características do produto
 -  Para montagem do conjunto em paredes finas ou 

onde o Ibox está instalado em profundidade 
inferior à recomendada

13593000
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Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Conjunto prolongador 25 mm para base 
misturador de parede

Características do produto
 -  Para montagem em  paredes grossas onde  

a base esta instalada em profundidade superior 
à recomendada

96259000

Conjunto prolongador de 25 mm para 
base de monocomando de parede

Características do produto
 -  Para montagem em paredes grossas onde  

a base está instalada em profundidade superior 
à recomendada

Base para monocomando de parede 
Urquiola

Características do produto
 -  Para instalação embutida
 -  Conexões de 1/2"
 -  Se necessário, usar Extensão de 28 mm 

nº10980000

Extensão de 28mm para base de 
monocomando de parede

Características do produto
 -  Para ser aplicado na base nº10902180 se 

estiver instalada em profundidade superior  
à recomendada.

31971000

10902180

10980000

Base para misturador de lavatório -
instalação embutida 1/2"

Características do produto
 -  Flexibilidade de conexão da tubulação – 

entradas de água podem ser por cima ou por 
baixo

 -  Se necessário, usar conjunto prolongador  
25 mm nº96259000

10303180
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15.8 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Base para misturador para banheira de 
piso Montreux

Características do produto
 -  Deve ser aplicado antes da instalacao do 

revestimento

16549180

Base para misturador eletrônico de 
parede

Caracteristicas do produto
-  Conjunto composto por iBox universal, base para 

bica e conduíte
-  Distância máxima entre bica e unidade de controle 

1,80m

16180180

Base para Misturador de banheira com 
bica - instalação na borda

Características do produto
 -  Mecanismo cerâmico com sistema de  

1/4 volta

13233180

Base para bica de banheira de parede 
Massaud

Características do produto
 -  Conexão 3/4"

18471180

Base para monocomando para banheira 
de piso DN15 

Características do produto
 -  Deve ser aplicado antes da instalação do 

revestimento

10452180
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Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Base para válvula de fechamento AXOR 
One

Características do produto:
 -  Vazão máxima 30 l/min
 -  Ligação pode ser feita no lado direito ou 

esquerdo

45770180

Base para termostato AXOR One

Características do produto:
 -  Base embutida para termostato AXOR One
 -  Profundidade de instalação:  

de 80 mm a 108 mm

45710180
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Adaptador para registro de gaveta Deca 
3/4" 
 -  Para bases Deca fabricadas até Dezembro de 

2014, utilizar em conjunto com acabamentos de 
registro Hansgrohe final 000 e todos os 
acabamentos de registro da AXOR.

Adaptador para registro de gaveta Deca 
3/4"

 -  Para bases Deca fabricadas a partir de Janeiro 
de 2015, utilizar em conjunto com acabamentos 
de registro Hansgrohe final X00  
e todos os acabamentos de registro da AXOR

Adaptador para registro de gaveta Deca 
1"

28011241

27390641

28011641

Adaptador para registro de gaveta Deca 
1.1/4"

28011441
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15.10 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Adaptador para registro de gaveta Deca 
1.1/2" 

Adaptador para registro de gaveta Deca 
1.1/4''

28921241

28921341 

Adaptador para registro de gaveta Docol 
3/4" 

28160941

Adaptador para registro de gaveta Deca 
1.1/2" 

Adaptador para registro de pressão Deca 
3/4" 

28011541

35011121

Adaptador para registro de gaveta Deca 
1'' 

28921041
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15.11Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código
Adaptador para registro de gaveta Docol 
1"

Adaptador para registro de gaveta Docol 
1.1/4"

Adaptador para registro de gaveta Docol 
1.1/2" 

28161441

28161541

28161641

Adaptador para registro de pressão 
Docol 3/4"

Adaptador para registro de gaveta 
Fabrimar 3/4"

35161121

28200941

 Adaptador para registro de gaveta 
Fabrimar 1"

28201541
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15.12 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Anel prolongador cromado médio 
diâmetro 38mm (Acab. Registro:  
AXOR Citterio, AXOR Citterio M, AXOR 
Starck X)

27390441

Adaptador para registro de gaveta 
Fabrimar 1.1/4"

Adaptador para registro de gaveta 
Fabrimar 1.1/2"

Adaptador para registro de pressão 
Fabrimar 3/4"

28201641

28201741

35201121



Diagramas de vazão
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16.2 Guia de Especificação 2017 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Chuveiros e duchas

Diagramas de vazão Chuveiros

Todas as diagramas de vazão são baseadas em testes práticos com torneira e/ou mangueira de chuveiro.

Chuveiro teto 720 x 720 mm ShowerHeaven
# 10627800
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Curva 2: Rain
Curva 3: Laminar
Curva 4: Body + Rain

Chuveiro teto 970 x 970 mm ShowerHeaven
# 10623800
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Curva 1: Body
Curva 2: Rain
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Curva 4: Body + Rain

Chuveiro teto 720 x 720 mm ShowerHeaven
# 10625800
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Chuveiro teto 970 x 970 mm ShowerHeaven
# 10621800
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Curva 1: Body
Curva 2: Rain
Curva 3: Laminar
Curva 4: Body + Rain

Raindance Royale S 350 Air 1jet Tellerkopfbrause
# 28420000

Chuveiro AXOR Front
# 26022000, 26021000

Curva 1: Rain
Curva 2: RainAir 

Ducha manual 1 jato AXOR Front
# 26025000

Conjunto de ducha manual 1 jato AXOR Front
# 26023000

Showerpipe AXOR Front
# 26020000

Curva 1: Chuveiro
Curva 2: Ducha manual



16.3Guia de Especificação 2017As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Diagramas de vazão Chuveiros

Todas as diagramas de vazão são baseadas em testes práticos com torneira e/ou mangueira de chuveiro.

Chuveiro AXOR LampShower Nendo
# 26032000, # 26031000
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Chuveiro de teto sem tubo 240 x 240 mm
# 10924000

Curva 1: Jacto de ar (12 l/min)
Curva 2: Jacto de ar (25 l/min)
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Chuveiro de teto com 240 x 240 mm
# 10929000

Curva 1: Jacto de ar (12 l/min)
Curva 2: Jacto de ar (25 l/min)
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Chuveiro de parede com tubo 240 x 240 mm
# 10925000

Curva 1: Jacto de ar (12 l/min)
Curva 2: Jacto de ar (25 l/min)
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Ducha Manual* 
# 10531000

Ducha manual, DN15 
# 16320000, # 16320820

Ducha manual AXOR Starck
# 12626000 

Curva 1: jatp suyve
Curva 2: jato padrão

Chuveiro AXOR Citterio 180 mm
# 28489000
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA HANSGROHE BRASIL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

I. Área de aplicação

1.1. Salvo estipulação em contrário, por escrito, os Termos e Condições Gerais de Venda (“Termos e Condições Gerais de Venda”) da Hansgrohe 
Brasil Metais Sanitários Ltda. (“Hansgrohe”) aplicam-se a todas as ofertas, vendas, pedidos e entregas realizados pela Hansgrohe para quaisquer  
adquirentes diretos de seus produtos.

1.2. Os Termos e Condições Gerais de Venda também se aplicam às futuras relações comerciais, mesmo quando não expressamente mencionados. 

1.3.  Quaisquer termos e condições gerais do adquirente que conflitem com os Termos e Condições Gerais de Venda da Hansgrohe não serão 
aceitos, mesmo que estes não forem expressamente declinados pela Hansgrohe. 

1.4.   Os Termos e Condições Gerais de Venda encontram-se na página eletrônica da Hansgrohe, no seguinte endereço www.hansgrohe.com.br,  
e estão registrados no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo.

II. Conclusão da venda, transporte e transferência de risco.

2.1. As ordens de compra emitidas à Hansgrohe estarão sempre sujeitas a confirmação.

2.2. A venda será concluída somente quando a Hansgrohe confirmar o pedido de compra, por escrito, para o adquirente.

2.3. O risco sobre a guarda do produto é transferido para o adquirente apenas no momento da entrega do produto pela Hansgrohe.

2.3.1.  Se houver atraso no envio ou no recebimento do produto por culpa do próprio adquirente, a Hansgrohe está eximida de qualquer responsabili-
dade a partir do momento em que a transferência deveria ter sido concluída.

III. Prazo de entrega e força maior

3.1.  A Hansgrohe compromete-se a fornecer os produtos ao adquirente dentro de um prazo razoável, contado da confirmação por escrito pela 
Hansgrohe do pedido de compra.

3.1.1. O referido prazo poderá variar a depender da disponibilidade de estoque e do local da entrega.

3.1.2. O prazo estimado de entrega será estabelecido no momento da confirmação, por escrito, da Hansgrohe.

3.2. Os prazos de entrega que não estiverem expressamente especificados como vinculantes não serão assim considerados.

3.3.  Os prazos de entrega estender-se-ão na hipótese de eventos de caso fortuito ou força maior que influenciem significativamente a fabricação ou 
entrega dos produtos, especialmente em casos de greve ou outras circunstâncias que afetem a Hansgrohe ou seus fornecedores (“Caso Fortuito 
ou Força Maior”). Se não for possível ajustar o prazo em virtude do evento de Caso Fortuito ou Força Maior, a Hansgrohe estará eximida de 
suas obrigações. A Hansgrohe é obrigada a informar o adquirente a respeito da ocorrência de qualquer uma das circunstâncias mencionadas 
anteriormente.

3.4.  A Hansgrohe tem o direito de realizar entregas parciais e emitir as respectivas faturas antes do final do prazo de entrega desde que sejam 
razoáveis.

3.5.  Se o envio ou a entrega do produto for atrasada, mediante solicitação do adquirente ou devido a circunstâncias no âmbito de seu risco e res-
ponsabilidade, este deverá ressarcir a Hansgrohe em relação aos custos incorridos pela armazenagem, conforme a tabela de armazenagem 
padrão adotada pela Hansgrohe à época.

3.5.1.  Caso a armazenagem seja feita pela Hansgrohe, o montante devido corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor da fatura 
pendente para cada mês de armazenamento, começando pelo mês posterior à notificação de disponibilidade de entrega.

3.5.2.  A Hansgrohe poderá, a seu critério, estabelecer um prazo limite para a entrega do produto ao adquirente mediante notificação por escrito,  
de modo que na hipótese de expiração do referido prazo a Hansgrohe terá o direito de alienar a mercadoria originalmente destinada ao 
adquirente. Nessa hipótese a Hansgrohe irá fornecer o mesmo produto em um prazo que poderá ser razoavelmente estendido.

3.6. Em nenhuma hipótese será permitida a retirada dos produtos pelo Adquirente diretamente no armazém onde se encontram os produtos.

IV. Preços

4.1.  A entrega é realizada de acordo com os preços definidos na lista de preço válida no momento em que for especificada pelo adquirente como 
a data de entrega.
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4.2.   Na hipótese de vendas contínuas baseadas em lista de preços previamente fornecida pela Hansgrohe, os novos preços deverão ser  
informados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da vigência da nova tabela.  

 
4.3.  Salvo se especificado de outro modo, todos os preços serão cotados em reais incluindo os custos de transporte e acrescidos do Imposto sobre 

Circulação de Bens e Mercadorias (ICMS) e PIS/COFINS. O preço final incluindo os demais impostos e contribuições serão informados no 
momento da conclusão do pedido de compra ou contrato.

4.3.1. Os preços demonstrados na lista não incluem os valores de IPI ou de ICMS ST.

4.4.   Para notas fiscais abaixo de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), o frete será pago pelo adquirente, e a transportadora contratada pela 
Hansgrohe permanecerá responsável pela entrega.

V. Pagamento e Mora

5.1.  Os pagamentos deverão ser feitos à Hansgrohe sem quaisquer deduções, conforme especificado na fatura, imediatamente quando do seu 
recebimento. 

5.2.  Os pagamentos serão realizados mediantes depósito em conta corrente ou emissão de boleto bancário, conforme prazo de pagamento a ser  
definido entre as partes.

 
5.3.  Se o Adquirente atrasar qualquer pagamento, todas as obrigações vincendas tornam-se exigíveis de imediato, independentemente do venci-

mento das mesmas, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, e de multa de 2% (dois por cento) 
sobre o valor em atraso, sem prejuízo da correção monetária pelo IGPM/FGV ou, na sua falta, pelo IPC/FIPE.

5.4.   O atraso superior a 20 (vinte) dias no pagamento poderá, a critério da Hansgrohe, ensejar o protesto dos títulos e a indicação do adquirente 
aos serviços de proteção ao crédito, bem como a adoção de eventuais medidas executivas de cobrança. 

5.5.  Se for determinado, após a conclusão da venda ou da entrega das mercadorias, que o adquirente não possui mais capacidade econômica, 
como por exemplo, decretação de recuperação judicial/extrajudicial, falência ou qualquer outra deterioração de seu capital, a Hansgrohe 
poderá imediatamente cobrar os créditos vincendos.

VI. Reserva de Domínio

6.1.   A Hansgrohe detém a propriedade dos produtos entregues até que todos os pagamentos, decorrentes da relação comercial com o adquirente 
tenham sido realizados.

6.2.   Em caso de atraso do pagamento, a Hansgrohe terá o direito de recuperar a posse dos produtos. Uma vez retomada a posse dos produtos 
será facultado à Hansgrohe reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação dos mesmos, as despesas realizadas  
e o mais que de direito lhe for devido. O adquirente está obrigado a tomar os devidos cuidados com o produto.

6.2.1.  O adquirente está, em particular, obrigado a proteger os produtos de modo eficaz contra danos resultantes de fogo, água, tempestade  
e roubo considerando o valor de substituição. Os direitos decorrentes de seguro, incorridos em caso de danos, devem ser transferidos para 
a Hansgrohe. Caso sejam necessários serviços de manutenção e inspeção, o adquirente deve realizar os referidos serviços às suas próprias 
custas e em tempo hábil. 

VII. Reclamações por defeitos e prazo de prescrição

7.1.   Para fazer reclamações sobre defeitos evidentes nos produtos, o adquirente deverá ter atendido devidamente as responsabilidades referentes  
à inspeção e à notificação.

7.1.1.   O adquirente é obrigado a inspecionar os produtos entregues imediatamente quando do recebimento, e notificar a Hansgrohe sobre quaisquer 
defeitos evidentes dos produtos no mesmo momento do recebimento. 

7.1.2.   Se o adquirente não apresentar sua reclamação e notificação de defeitos imediatamente ou de forma incorreta, tanto a entrega como os pro-
dutos serão considerados livre de defeitos e o adquirente decairá do direito de reclamar quaisquer defeitos evidentes sobre os produtos.

7.2.   Serão considerados defeitos evidentes para os fins dos presentes Termos e Condições Gerais de Venda: (i) a quantidade de produtos entregue 
não corresponder à constante do pedido de compra, (ii) na hipótese de identificação de defeitos visíveis (avarias) nos produtos e/ou (iii) na 
hipótese da especificação dos produtos entregues não corresponder à especificação dos produtos encomendados.

7.3.   A Hansgrohe garante a qualidade dos produtos, de acordo com as especificações de cada um deles, responsabilizando-se a substituir ou 
reparar produtos com defeitos de fabricação. Os prazos de garantia são aqueles constantes do “Certificado de Garantia” que acompanham 
cada produto fornecido pela Hansgrohe. 
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7.4.   A Hansgrohe possui procedimentos próprios de assistência técnica para reparo ou substituição dos produtos em garantia, os quais deverão ser 
estritamente observados pelo adquirente e informados ao consumidor final quando necessário.

7.4.1.   Fica desde já acordado que os procedimentos de assistência técnica serão tratados diretamente entre a Hansgrohe e o consumidor final, sem 
qualquer interferência do adquirente.

7.4.2.   Em caso de defeito coberto pela garantia, o consumidor final deverá acionar a assistência técnica da Hansgrohe conforme instruções que 
serão periodicamente informadas pela Hansgrohe ao adquirente e ao consumidor final.

7.4.3.   O adquirente não poderá conceder ao consumidor final quaisquer garantias que excedam as garantias legais ou as garantias prestadas pela 
Hansgrohe, e, deverá seguir estritamente as recomendações da Hansgrohe no que diz respeito aos procedimentos de assistência técnica.

7.4.4.   O adquirente deverá responsabilizar-se por eventuais garantias que excedam as garantias legais ou as garantias prestadas pela Hansgrohe.  
O adquirente responsabilizar-se-á também por quaisquer instruções, recomendações, trocas ou reposições de produtos ou procedimentos  
realizados em desacordo com os procedimentos de assistência técnica previamente delineados pela Hansgrohe.

7.5.   Danos decorrentes de uso e desgaste, uso indevido ou inadequado, instalação ou inicialização incorreta por parte do adquirente ou de tercei-
ros, tratamento negligente ou errado, força excessiva, equipamento inadequado ou influências químicas, eletroquímicas ou elétricas, bem como 
quaisquer danos decorrentes da utilização dos produtos em desacordo com o manual de instruções não serão contemplados pela garantia da 
Hansgrohe.

VIII. Devoluções

8.1.   A devolução de mercadorias entregues pela Hansgrohe, em princípio, nunca será aceita salvo se forem comprovados defeitos evidentes nos 
produtos.

8.2.  Se a Hansgrohe concordar, em casos específicos, mediante acordo por escrito, em aceitar uma devolução como exceção, uma taxa de  
processamento de 25% do valor líquido das mercadorias incluindo os tributos será cobrada. Os custos e os riscos de transporte serão  
suportados pelo adquirente.

8.3.  Os produtos devolvidos deverão ser previamente lacrados e identificados por um colaborador da Hansgrohe no momento da inspeção.

IX Responsabilidade por danos indiretos

9.1.   A responsabilidade da Hansgrohe está limitada ao valor máximo do fornecimento, sendo que a Hansgrohe não é responsável por  
quaisquer danos indiretos resultantes de falha no fornecimento, por exemplo, perda da produção, lucro cessante e consumo adicional.

X. Cancelamento das vendas

10.1.   Não obstante qualquer direito de rescisão legal ou contratualmente estabelecido, a Hansgrohe terá o direito de cancelar a venda sem aviso 
prévio: (i) em caso insolvência/falência ou recuperação judicial ou extrajudicial do adquirente, (ii) se o adquirente descumprir condição 
essencial do contrato, (iii) se a situação financeira do adquirente se deteriorar consideravelmente, ou ainda, (iv) se incidentes imprevisíveis não 
causados pela Hansgrohe alterarem a base negocial do contrato consideravelmente.

10.2   Na hipótese de cancelamento das vendas por culpa do adquirente, o adquirente é obrigado a devolver o produto para a Hansgrohe imediata-
mente. 

10.2.1. A Hansgrohe terá o direito de recolher o produto nas instalações do adquirente caso este se recuse a devolvê-lo. 

10.3.   Pelo cancelamento das vendas por culpa do adquirente, o adquirente deverá pagar à Hansgrohe uma multa, não compensatória, equivalente 
a 25% (vinte e cinco por cento) do valor líquido dos produtos incluindo os tributos. Não obstante, a Hansgrohe poderá solicitar uma indeniza-
ção razoável do adquirente devido à deterioração, destruição ou impossibilidade de retorno do produto em razão de circunstâncias ocorridas 
dentro da área de risco e sob a responsabilidade do adquirente.

 

10.3.1  A Hansgrohe emitirá uma nota de débito que deverá ser quitada pelo adquirente em até 28 dias úteis de sua emissão.

10.3.2.   A critério da Hansgrohe, o adquirente não poderá realizar novos pedidos ou compras enquanto este não quitar a nota débito emitida pela 
Hansgrohe.

10.3.3.  A Hansgrohe poderá ainda tomar as medidas judiciais cabíveis para a cobrança do referido crédito existente perante o adquirente. 

XI. Marketing, Publicidade e Propriedade Intelectual

11.1.  O adquirente se obriga a comercializar os produtos em suas embalagens originais. As embalagens não poderão ser rotuladas ou marcadas de 
forma diferente.
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11.2.  O adquirente admite e reconhece que todas as marcas registradas, logotipos, desenhos industriais, nomes de marcas ou quaisquer outros direi-
tos de propriedade intelectual da Hansgrohe, ou subsidiária, afiliada ou sucursal da referida empresa, são e permanecerão como propriedade 
exclusiva da Hansgrohe ou suas respectivas subsidiárias, afiliadas ou sucursais. Assim, o adquirente se obriga a:

 a)  não registrar em seu nome ou de terceiros quaisquer das marcas registradas, logotipos, desenhos industriais, marcas e quaisquer outros 
direitos intelectuais da Hansgrohe ou qualquer subsidiária, afiliada ou sucursal da referida empresa;

 b)  Cooperar em qualquer atividade que Hansgrohe ou suas subsidiárias, afiliadas ou sucursais decidam empreender como necessárias  
e apropriadas para proteger seus interesses relacionados à propriedade intelectual;

11.3.   O adquirente compromete-se a não utilizar logotipos, marcas, desenhos industriais, ou qualquer outro direito de propriedade intelectual  
acima referidos, exceto se sua utilização for expressamente autorizada, por escrito, pela Hansgrohe ou sua subsidiária, afiliada ou sucursal 
correspondente. O estipulado nesta Cláusula aplica-se, de forma especial, às faturas, aos materiais impressos, letreiros, cartões de apresenta-
ção ou a qualquer outro material comercial ou publicitário.

11.4.   Todas as campanhas publicitárias, materiais promocionais ou catálogos dos produtos usados no Território deverão ser objeto de aprovação 
prévia e escrita da Hansgrohe e deverão ser utilizados segundo suas instruções. O adquirente se obriga a não realizar nenhuma ação publici-
tária sem a prévia autorização da Hansgrohe.

XII. Cessão

12.1.   A cessão dos direitos do adquirente e/ou a transferência das responsabilidades do adquirente não são permitidas sem o consentimento expres-
so da Hansgrohe.

XIII. Mercado brasileiro

13.1.   Os produtos comercializados destinam-se ao mercado brasileiro, e podem estar sujeitos às disposições de controle de exportação da Repúbli-
ca Federal da Alemanha, da União Européia, dos Estados Unidos da América e de outros países. No caso de uma exportação posterior do 
produto, o adquirente é responsável por cumprir as disposições legais aplicáveis.

XIV. Foro e lei aplicável

14.1. Todas as relações jurídicas entre as partes serão regidas pelas leis da República Federativa do Brasil.

14.2.   Se qualquer disposição dos presentes Termos e Condições Gerais de Venda for ou tornar-se inválida, no todo ou em parte, a validade das 
condições remanescentes não será afetada.

14.3.  Fica eleito como foro competente para julgar todas as divergências derivadas deste instrumento a Comarca da Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, 01 de janeiro de 2015.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA HANSGROHE BRASIL METAIS SANITÁRIOS LTDA.



Re
f.-

N
o.

 8
50

00
11

8

L I S T A  D E  P R E Ç O S  2 0 1 7

Brasil - Hansgrohe Brasil / Rua Artur de Azevedo, 532 / Cerqueira César / São Paulo / SP / Brasil / Tel. +55 11 3149.7070 

info@hansgrohe.com.br / www.hansgrohe.com.br


