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Índice de códigos

Código Página Preço sugerido 
de venda R$

01

01800180 13.2  308,68   

10

10071000 5.10  3.993,88   

10080000 5.10  4.657,80   

10205000 5.11  3.329,01   

10303180 13.4  343,60   

10406000 5.14  11.170,57   

10426000 5.14  2.221,09   

10445000 5.12  2.215,09   

10452180 13.5  2.032,60   

10531000 3.8  645,69   

10621800 3.5  40.877,26   

10623800 3.5  44.592,79   

10625800 3.6  33.444,69   

10627800 3.6  37.160,59   

10645000 5.12  1.994,41   

10650180 6.8  931,32   

10651000 6.7  4.613,70   

10706000 5.13  3.987,88   

10717000 5.13  3.810,92   

10726000 5.14  4.519,13   

10750180 6.8  4.324,68   

10751000 6.8  5.574,24   

10754180 4.6  1.663,52   

10755000 6.8  3.584,59   

10801000 2.2  1.719,80   

10820000 2.2  3.400,25   

10821000 2.2  3.276,62   

10821800 2.2  4.585,27   

10902180 13.4  1.583,12   

10921180 3.7  1.469,91   

10924000 3.7  6.189,82   

10925000 3.7  8.511,05   

10929000 3.7  7.350,21   

10929000 6.6  7.350,21   

10932000 6.9  1.569,24   

10934000 5.11  1.428,82   

10941180 6.10  1.315,82   

10942000 6.10  4.084,43   

10971180 6.9  691,16   

10972000 6.9  1.305,77   

10973180 6.11  1.002,87   

10974000 5.11  1.058,83   

10980000 13.4  1.468,65   

11

11021000 9.2  3.148,85   

11025000 9.2  3.148,85   

11026000 9.3  3.964,92   

11034000 9.3  5.327,72   

11041000 9.2  3.776,40   

11042000 9.2  2.752,27   

11120000 9.3  2.002,48   

Código Página Preço sugerido 
de venda R$

11220000 9.4  3.148,85   

11301000 9.3  5.718,71   

11302000 9.4  7.064,43   

11422000 9.8  11.315,93   

11425000 9.5  2.439,54   

11431000 9.8  2.223,48   

11436000 9.7  5.550,32   

11440000 9.9  37.003,72   

11625000 9.5  2.069,60   

11731000 9.6  3.621,71   

11732000 9.6  3.696,53   

11733000 9.7  4.140,34   

11925000 9.7  1.197,46   

11960000 9.7  1.099,46   

12

12011000 4.2  2.850,82   

12012000 4.2  3.599,44   

12013000 4.2  4.348,05   

12110000 4.3  2.171,03   

12210000 4.3  2.844,82   

12415000 4.4  2.171,03   

12605000 4.4  1.871,54   

12626000 4.7  2.395,48   

12711000 4.5  3.879,62   

12712000 4.6  4.408,60   

12715000 4.5  4.320,48   

12716000 4.6  4.761,34   

12731000 4.6  1.498,82   

12771000 4.7  1.260,46   

13

13233180 13.5  848,99   

13595000 13.3  243,66   

13596000 13.2  243,31   

13596820 13.2  414,31   

13597000 13.2  243,31   

13597820 13.2  425,20   

13622180 13.4  327,93   

15

15930180 13.3  1.253,24   

15970180 13.3  206,48   

15981180 13.3  750,95   

16

16180180 13.5  1.728,74   

16320000 3.8  1.242,19   

16320820 3.8  1.862,51   

16325000 3.4  731,66   

16325000 12.7  731,66   

16325820 12.7  1.097,10   

16506000 12.3  3.196,91   

16506820 12.3  4.791,98   

16510000 12.2  5.593,67   

16510820 12.2  8.386,91   

16513000 12.2  3.993,88   

Código Página Preço sugerido 
de venda R$

16513820 12.2  5.389,46   

16520000 12.4  3.196,91   

16520820 12.4  4.791,98   

16523000 12.3  3.993,88   

16523820 12.3  6.286,78   

16530000 12.3  1.910,54   

16530820 12.3  2.472,86   

16532000 12.2  3.367,30   

16532820 12.2  5.051,89   

16547000 12.7  12.765,41   

16547820 12.7  19.144,22   

16549180 13.6  5.027,40   

16800000 12.5  4.253,79   

16800820 12.5  5.741,76   

16815000 12.5  3.987,88   

16815820 12.5  5.384,06   

16820000 12.6  4.698,16   

16820820 12.6  6.340,14   

16830000 12.6  1.485,45   

16830820 12.6  2.227,97   

16871000 12.6  966,41   

16871820 12.6  1.441,98   

16882000 3.9  1.766,81   

16882000 12.4  1.766,81   

16882820 3.9  2.657,60   

16882820 12.4  2.657,60   

18

18010000 10.2  4.391,89   

18020000 10.2  5.946,29   

18210000 10.3  4.391,89   

18450000 10.6  15.358,38   

18455000 10.4  2.924,81   

18471180 13.5  438,95   

18472000 10.6  3.904,55   

18655000 10.4  2.702,81   

18730000 10.5  1.534,08   

18741000 10.4  4.917,52   

18745000 10.5  4.963,51   

18750000 10.5  5.849,62   

18770000 10.5  1.066,62   

18950000 10.6  53.823,17   

19

19011000 11.2  1.857,00   

19014000 11.2  1.753,72   

19130000 11.3  1.514,01   

19135000 11.2  2.022,11   

19155000 11.2  3.329,21   

19213000 11.3  2.713,52   

19416000 11.6  1.445,25   

19421000 11.4  1.679,13   

19427000 13.3  314,74   

19621000 11.4  1.405,30   

19702000 11.5  2.878,64   
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Código Página Preço sugerido 
de venda R$

19704000 11.5  3.255,55   

19706000 11.6  3.632,45   

19941000 11.3  4.505,17   

19971000 11.6  753,57   

19981000 11.6  804,20   

26

26020000 3.3  12.367,04   

26021000 3.2  5.771,26   

26022000 3.2  4.122,37   

26023000 3.3  2.624,36   

26025000 3.2  699,84   

26031000 3.4  11.542,59   

26032000 3.4  9.481,44   

26909180 13.2  2.904,29   

27

27414000 3.8  231,73   

27506000 3.9  190,72   

27515000 3.4  251,48   

28282000 3.4  243,80   

28284000 3.4  339,21   

28286000 3.4  267,80   

28470180 6.7  1.448,89   

28486180 6.7  705,78   

28491000 3.8  2.353,44   

28491000 6.7  2.353,44   

31

31971000 13.4  545,30   

32

32127000 4.3  205,00   

32129000 4.3  375,70   

34

34016000 8.3  1.778,03   

34017000 8.3  1.890,92   

34113000 8.3  2.715,06   

34127000 8.4  3.021,83   

34130000 8.4  1.336,86   

34133000 8.2  3.021,83   

34135000 8.2  2.912,91   

34210000 8.5  1.890,92   

34213000 8.4  3.021,83   

34215000 8.3  1.545,71   

34313000 8.2  1.603,84   

34411000 8.6  1.288,21   

34425000 8.6  1.734,16   

34625000 8.6  1.433,57   

34705000 8.7  3.317,74   

34716000 8.6  2.940,83   

34725000 8.7  3.694,83   

34920000 8.6  716,20   

34960000 8.6  657,78   

34980000 8.7  631,26   

38

38119000 5.10  5.608,73   

Código Página Preço sugerido 
de venda R$

38815000 2.2  3.505,92   

38815800 2.2  4.906,10   

38882000 3.9  988,63   

38959000 13.4  749,54   

39

39020000 7.3  4.880,37   

39032000 7.3  3.221,78   

39035000 7.3  2.674,32   

39037000 7.4  3.554,03   

39113000 7.3  3.279,29   

39117000 7.4  6.008,34   

39133000 7.2  3.693,86   

39135000 7.2  3.693,86   

39210000 7.5  3.221,78   

39233000 7.4  3.693,86   

39313000 7.2  2.968,91   

39315000 7.2  2.105,22   

39410000 7.11  1.645,37   

39436000 7.10  5.107,45   

39451000 7.10  10.161,91   

39455000 7.6  2.287,46   

39655000 7.6  2.118,98   

39700000 7.8  4.068,54   

39705000 7.8  4.068,54   

39711000 7.7  4.573,33   

39716000 7.7  3.916,64   

39720000 7.9  5.443,85   

39725000 7.9  4.662,17   

39835000 2.3  3.004,49   

39835800 2.3  4.204,00   

39840000 2.3  3.861,77   

39840800 2.3  5.403,70   

39850000 2.2  2.543,54   

39850800 2.2  3.558,36   

39882000 3.9  1.189,33   

39882000 7.5  1.189,33   

39883000 3.9  1.189,33   

39920000 7.10  1.138,09   

39925000 7.10  1.138,09   

39960000 7.9  779,46   

39965000 7.9  779,46   

40

40806000 5.15  2.183,63   

40821000 5.15  1.522,12   

40833000 5.15  1.522,12   

40834000 5.15  1.522,12   

40836000 5.16  1.077,68   

40837000 5.15  779,01   

40860000 5.15  2.011,31   

40872000 6.10  2.394,07   

40873000 6.10  2.973,64   

40877180 6.10  911,33   

40878180 6.11  1.128,19   

Código Página Preço sugerido 
de venda R$

41

41537000 7.11  141,68   

41550000 7.11  1.542,34   

41719000 7.11  1.099,99   

41721000 7.11  802,73   

41733000 7.11  781,21   

41734000 7.11  802,73   

41738000 7.12  921,04   

41760000 7.12  1.040,62   

42

42021000 12.8  940,41   

42021820 12.8  1.415,98   

42030000 12.7  1.188,83   

42030820 12.7  2.081,61   

42036000 12.8  1.040,62   

42036820 12.8  1.565,66   

42060000 12.7  1.287,56   

42060820 12.7  1.930,08   

42137000 12.8  249,05   

42137820 12.8  376,63   

42230000 10.7  1.930,08   

42233000 10.7  879,99   

42236000 10.7  1.287,56   

42237000 10.7  991,78   

42260000 10.7  2.178,71   

42300000 10.2  5.377,43   

42305000 10.2  4.480,59   

42401000 9.10  371,78   

42430000 9.10  1.899,34   

42433000 9.9  825,67   

42434000 9.9  825,67   

42436000 9.10  1.279,77   

42460000 9.10  2.147,76   

42601000 11.7  688,83   

42630000 11.7  1.531,14   

42636400 11.7  2.450,07   

42660000 11.7  1.761,03   

42706000 4.8  1.505,41   

42720000 4.8  1.003,44   

42730000 4.7  1.338,00   

42733000 4.7  794,49   

42734000 4.7  794,49   

42736000 4.8  1.003,44   

42737000 4.8  376,35   

96

96259000 13.5  269,43   

96370000 13.3  243,66   

97

97407000 13.2  292,86   

98

98860000 13.2  302,30   
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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,  
12 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

níquel polido
-830

bronze escovado
-140

bronze polido
-130

preto polido
-330

preto escovado
-340



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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Todos os Produtos* 
Axor

Preço de tabela do  
produto cromado + 50%

Prazo para chegada em 
estoque: 90 dias

cromo polido

cromo escovado

ouro polido

ouro escovado

ouro vermelho polido

ouro vermelho escovado

bronze polido

bronze escovado

níquel polido

níquel escovado

preto polido

preto escovado

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



1.5Guia de Especificação 2014

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  6

Axor Urquiola  6

Axor Citterio  7

Axor Massaud  7

Axor Bouroullec  8

Axor Montreux  9

Axor ShowerCollection  9

Outros 10
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Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2014 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 

10801000

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
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Cor Código

Guia de Especificação 2014As 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



1.8

Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2014 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
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Cor Código

Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Axor Massaud  
Banheira

18950000

Axor Massaud
Saboneteira

42233000

Axor Bouroullec
Misturador de parede com bica de 200 mm para instalação na 
parede

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

Axor Bouroullec
Papeleira

> Apenas as partes metálicas podem ser customizadas.

19135000

42636400

Axor Bouroullec
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Axor Manufaktur

Cor Código

Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Axor Montreux
>  A mangueira metálica não pode ser customizada. 

Acompanha a mangueira Isiflex.

Axor Bouroullec
Cuba de sobrepor 666 mm com 2 bases de apoio.

16547000

19941000

Axor Montreux



Axor Manufaktur
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Cor Código

Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
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 2014 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® Misturadores de cozinha
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Misturadores de cozinha

Cor Código

Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

1.719,80

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

3.276,62
4.585,27

3.400,25

3.505,92
4.906,10

2.543,54
3.558,36



Misturadores de cozinha

2.3

Cor Código

Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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" 

39840000
39840800

cromado
aço 
inoxidável 
óptica

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

3.004,49
4.204,00

3.861,77
5.403,70





Axor® Chuveiros e duchas



Chuveiros e duchas

3.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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 de funcionamento 10 mca

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 de funcionamento 8 mca

26022000

26025000

cromado

cromado

Chuveiros
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 de funcionamento 10 mca

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

26021000cromado 5.771,26

4.122,37

699,84
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Chuveiros e duchas

3.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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
 -  Necessário uso de conector de mangueira 

Fixfit ou conector de mangueira com válvula de 
fechamento Fixfit Stop

26023000cromado

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
 -  Distância entre eixos 150 +/- 12 mm

26020000cromado 12.367,04

2.624,36
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Chuveiros e duchas

3.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Ø
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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 de funcionamento 13 mca
 -  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

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 de funcionamento 13 mca
 -  Acompanha transformador com cabo de 7 m 

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

50-60 Hz

26031000

26032000

cromado

cromado

11.542,59

9.481,44
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Chuveiros e duchas

3.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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 mímina de funcionamento 

recomendada: 20 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

10621800aço 
inoxidável

Chuveiros
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 mímina de funcionamento 

recomendada: 20 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

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

10623800aço 
inoxidável

44.592,79

40.877,26



Chuveiros e duchas

3.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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 mímina de funcionamento 

recomendada: 20 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

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

10627800aço 
inoxidável

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 mímina de funcionamento 

recomendada: 30 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

10625800aço 
inoxidável

33.444,69

37.160,59



Chuveiros e duchas

3.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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
 - 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
 -  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

10925000cromado

6.189,82

7.350,21

8.511,05

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 1.469,91



Chuveiros e duchas

3.8 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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 de limpeza anti-resíduos 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

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

10531000cromado
Duchas manuais

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 de funcionamento 8 mca

16320000
16320820

cromado
níquel 
escovado
 

2.353,44

645,69

1.242,19
1.862,51

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

231,73



Chuveiros e duchas

3.9Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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

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 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

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

190,72

988,63

1.189,33

1.189,33

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
 

1.766,81
2.657,60



Chuveiros e duchas

3.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

16325000
16325820

cromado
níquel 
escovado
 

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

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

28286000cromado

251,48

731,66
1.097,10

243,80

267,80

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 339,21



Axor® Starck Organic



Axor Starck Organic

4.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

12013000cromado

12012000cromado
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Misturador bicomando Axor Starck 
Organic para lavatório com bica de  
365 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 Axor Starck 
Organic para lavatório com bica de  
435 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.
 -  Válvula de escoamento pop up de 1 1/4’’
 -  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"

NOVO

NOVO
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12011000cromado

NOVO
Misturador bicomando Axor Starck 
Organic para lavatório com bica de  
280 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"

Axor Starck Organic Misturadores 
2.850,82

3.599,44

4.348,05



Axor Starck Organic

4.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Axor Starck Organic Bidê
12210000cromado
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Misturador bicomando Axor Starck 
Organic para bidê com 1 furo jato 
horizontal e válvula de escoamento  
pop-up

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"

NOVO

12110000cromado
Axor Starck Organic Torneira

Torneira Axor Starck Organic

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"

NOVO

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

2.171,03

2.844,82

375,70

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. 

cromado10 5

Ø
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12 5 0

32127000 205,00

NOVO

G 1 / 2

12 5 0



Axor Starck Organic

4.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

12415000cromadoMonocomando Axor Starck Organic para 
chuveiro e banheira, com desviador 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
 -  Vazão máxima: 27 l/min.

NOVO

12605000cromadoMonocomando Axor Starck Organic para 
chuveiro

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

NOVO

Axor Starck Organic Monocomandos 
e Termostatos para chuveiro/banheira

1.871,54

2.171,03

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 988,63



Axor Starck Organic

4.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
12711000cromadoTermostato Axor Starck Organic 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
 -  Contém bloco funcional integrado e acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  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 e acabamento para base de 
registro

NOVO

12715000cromadoTermostato Axor Starck Organic com 
válvula de fechamento integrada, com 
fixação não aparente

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

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. 
 -  Em especificações que necessitem abastecimento 

de mais de um ponto de água, deve ser 
utilizada a base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180

NOVO
4.320,48

3.879,62



Axor Starck Organic

4.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Base para termostato 

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

10754180cromado

12731000cromadoAcabamento Axor Starck Organic para 
válvula de fechamento e/ou desviador 
Trio/Quattro

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

n°15930180

NOVO

1.663,52

1.498,82

Axor Starck Organic acabamentos (compatíveis 
com Axor Starck ShowerCollection)

12712000cromadoTermostato Axor Starck Organic de alto 
fluxo, sem válvula de fechamento  
120 x 120 mm 

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
 -   Para utilização com conjunto básico 

n°10754180 (Axor Starck  
ShowerCollection)

 -  Pressão mínima recomendada 10 mca

NOVO
4.408,60

12716000cromadoTermostato Axor Starck Organic com 
válvula de fechamento/desviadora 
integrada, com fixação não aparente

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de fechamento 

e desviador para 2 pontos.  
 -  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

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. 

NOVO
4.761,34



Axor Starck Organic

4.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Acabamento Axor Starck Organic para 
base de registro

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.

NOVO
12771000cromado

6 0

1
2

0
/

1
2

0

5 3

78
24Ø

1
3

9

G
 1

/
2

Ducha manual Axor Starck com suporte e 
conexão de parede

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.

NOVO
12626000cromado

42734000cromado
Axor Starck Organic Acessórios

Porta escova de dentes Axor Starck 
Organic

NOVO

42733000cromadoSaboneteira Axor Starck Organic

NOVO

42730000cromadoPorta toalhas Axor Starck Organic com 
410 mm

NOVO

794,49

1.260,46

2.395,48

794,49

1.338,00



Axor Starck Organic

4.8 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

42736000cromadoPapeleira Axor Starck Organic

Características do produto
 -  Suporte para dois rolos de papel

NOVO
1.003,44

42720000cromado

42737000cromado

Toalheiro de apoio simples Axor Starck 
Organic

NOVO

Cabide individual Axor Starck Organic

NOVO

1.003,44

376,35

42706000cromadoPorta toalhas Axor Starck Organic com 
600 mm 

NOVO
1.505,41



Axor® Starck X



Axor Starck X

5.10 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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"

10071000cromado

Monocomando para lavatório Axor 
Starck X com bica de 300 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"
  

10080000

38119000

cromado

cromado

Axor Starck X Monocomandos

Misturador eletrônico de parede com bica 
de 165 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 magnetica, unidade eletrônica e ajuste de 

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

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

Notas de especificação 
 -  Necessário uso do conjunto nº16180180 

Axor Starck X Misturador eletrônico

3.993,88

4.657,80

5.608,73



Axor Starck X

5.11Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ Axor Starck X Acabamentos
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

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

10934000cromado

Axor Starck X Bidê
Monocomando Axor Starck X para bidê 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up

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

1.058,83

1.428,82

3.329,01

375,70

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 32127000 205,0010 5
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Axor Starck X

5.12 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Monocomando Axor Starck X para 
chuveiro e banheira com desviador  
e 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
 -  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

10445000cromado

Monocomando Axor Starck X para 
chuveiro

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

10645000cromado

Axor Starck X Monocomandos  
e termostatos para chuveiro/banheira

1.994,41

2.215,09

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 988,63



Axor Starck X

5.13Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato de alto fluxo Axor Starck X, 
sem válvula de fechamento 

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  

iBox universal n°01800180
 -  Contém bloco funcional integrado e 

acabamento
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  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 
e acabamento para base de registro

10717000cromado

Termostato Axor Starck X com válvula 
de fechamento  e fixação não aparente

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de 

fechamento
 -  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
 -  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
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
devem ser utilizado: base desviadora 3 pontos 
Quattro n°15930180

10706000cromado 3.987,88

3.810,92



Axor Starck X

5.14 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Bica Axor Starck X para banheira, com 
165 mm

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

10426000cromado 2.221,09

Termostato Axor Starck X para chuveiro 
com válvula de fechamento e desviador

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 aparentes
 -  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

10726000cromado

Monocomando Axor Starck X para 
banheira de piso 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

4.519,13

11.170,57



Axor Starck X

5.15Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ Axor Starck X Acessórios
Porta escova de dentes Axor Starck X 40834000cromado

Prateleira de vidro Axor Starck X 40860000cromado

Saboneteira Axor Starck X 40833000cromado

Porta toalhas Axor Starck X, barra com 
600 mm

40806000cromado

Porta toalhas argola Axor Starck X 40821000cromado

Cabide individual Axor Starck X 40837000cromado

1.522,12

1.522,12

2.011,31

2.183,63

779,01

1.522,12



Axor Starck X

5.16 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Papeleira dupla sem protetor Axor 
Starck X

Características do produto
 -  Para 2 rolos de papel higiênico 

40836000cromado 1.077,68



Axor® Starck ShowerCollection por Philippe Starck



Axor Starck ShowerCollection

5.2 Guia de Especificação 2014 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 Starck 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 Starck ShowerCollection por 
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6.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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 Starck ShowerCollection por 
Philippe Starck

6.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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 mímina de funcionamento 

recomendada: 20 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

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

10623800aço 
inoxidável

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 mímina de funcionamento 

recomendada: 20 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

10621800aço 
inoxidável

Axor Starck ShowerCollection Chuveiros
44.592,79

40.877,26



Axor Starck ShowerCollection por 
Philippe Starck

6.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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 mímina de funcionamento 

recomendada: 20 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

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

10627800aço 
inoxidável

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 mímina de funcionamento 

recomendada: 30 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com: 

Termostato n°10751000

Possível ser instalado também com:
 -  Termostato alto fluxo
 -  Base desviadora para 3 pontos Quattro 

n°15930180 e acabamento para base Quattro
 -  Base de registro n°15970180 e acabamento 

para base de registro

10625800aço 
inoxidável

33.444,69

40.877,26



Axor Starck ShowerCollection por 
Philippe Starck

6.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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
 - 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
 -  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

10925000cromado

6.189,82

7.350,21

8.511,05

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 1.469,91



Axor Starck ShowerCollection por 
Philippe Starck

6.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

2.353,44

705,78

1.448,89

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
 -  Obrigatório utilização do conjunto 

básico do módulo da ducha manual 
n°10650180

10651000cromado 4.613,70



Axor Starck ShowerCollection por 
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6.8 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

Conjunto termostato e 3 válvulas de 
fechamento 

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 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°10750180

10751000cromado

Axor Starck ShowerCollection Termostatos 
para chuveiros

931,32

5.574,24

4.324,68

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 3.584,59
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6.9Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

1.663,52

1.305,77

691,16

1.569,24



Axor Starck ShowerCollection por 
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6.10 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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

4.084,43

1.315,82

2.394,07

911,33

2.973,64
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6.11Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

1.128,19

1.002,87





Axor® Citterio



7.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Axor Citterio

Misturador Axor Citterio para lavatório, 
com bica de 140 mm e com acabamentos 
em cruzeta 

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 Axor Citterio para lavatório, 
com bica de 140 mm e com acabamentos 
em alavanca 

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 Axor Citterio de parede para 
lavatório, com bica de 162 mm e com 
acabamentos em cruzeta  

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

3.693,86

3.693,86

2.968,91



7.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Axor Citterio

Misturador Axor Citterio de parede para 
lavatório, com bica de 162 mm e com 
acabamentos em alavanca  

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 Axor Citterio de parede 
para lavatório, com bica 165 mm sem 
placa 

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 Axor Citterio para 
lavatório com bica de 115 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 Axor Citterio para 
lavatório com bica de 180 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

3.279,29

2.105,22

2.674,32

3.221,78



Axor Citterio

7.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Monocomando Axor Citterio para 
lavatório com bica de 310 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 4.880,37

Misturador Axor Citterio eletrônico, de 
parede para lavatório, com bica de  
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 Axor Citterio para 
lavatório com altura de 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 600mm com 

niple de instalação de 1/2"

39037000cromado

6.008,34

3.554,03



Axor Citterio

7.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Misturador Axor Citterio para bidê com 
jato horizontal e válvula de escoamento 
pop up, com acabamento em cruzeta 

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

3.693,86

Monocomando Axor Citterio para bidê 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up 

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. 

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

cromado

32129000

32127000

 Axor Citterio Ducha Higiênica
375,70

205,00

3.221,78
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Axor Citterio

7.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

1.189,33

1.189,33

Monocomando Axor Citterio para 
chuveiro/banheira, com desviador e com 
acabamento em alavanca, 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 2.287,46

Monocomando Axor Citterio para 
chuveiro 

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 Citterio Monocomandos e Termostatos 
para chuveiro/banheira

2.118,98



Axor Citterio

7.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato Axor Citterio sem válvula de 
fechamento de alto fluxo com 
acabamento em cruzeta 

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 iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com uma das 

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

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

ou n°15981180 e acabamento para base 
Trio

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 e base de registro n°15970180

39716000cromado 3.916,64

Termostato Axor Citterio sem válvula de 
fechamento alto fluxo com acabamento 
em alavanca 

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 iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com uma das 

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

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

ou n°15981180 e acabamento para base 
Trio

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 e base de registro n°15970180

39711000cromado 4.573,33



Axor Citterio

7.8 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato Axor Citterio com válvula de 
fechamento, com acabamento em cruzeta 
e com fixação não aparente

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de 

fechamento
 -  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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
deve ser utilizada:

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 

39705000cromado 4.068,54

Termostato Axor Citterio para chuveiro 
com válvula de fechamento com 
acabamento em alavanca e fixação não 
aparente

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de 

fechamento
 -  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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
deve ser utilizada:

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 

39700000cromado 4.068,54



Axor Citterio

7.9Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato Axor Citterio para chuveiro 
com válvula de fechamento e desviador 
com acabamento em cruzeta 

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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

39725000cromado

Termostato Axor Citterio para chuveiro 
com válvula de fechamento e desviador 
com acabamento em alavanca 

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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

39720000cromado

4.662,17

5.443,85

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 Acabamentos

779,46

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 779,46



Axor Citterio

7.10 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Acabamento Axor Citterio para válvula 
de fechamento e/ou desviador Trio/
Quattro acabamento em cruzeta 

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

ou Quattro n°15930180

39925000cromado

Acabamento Axor Citterio para válvula 
de fechamento e/ou desviador Trio/
Quattro acabamento em alavanca 

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

ou Quattro n°15930180

39920000cromado

1.138,09

1.138,09

Monocomando Axor Citterio para 
banheira de piso 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 banheira

Misturador Axor Citterio para banheira 
com bica acabamento em cruzeta – 
instalação na borda 

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

10.161,91

5.107,45



Axor Citterio

7.11Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Bica Axor Citterio para banheira, com 
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 1.645,37

Porta escova de dentes Axor Citterio

Características do produto  
 -  Copo de cristal 
 -  Suporte metálico

41734000cromado
Axor Citterio Acessórios

802,73

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

Prateleira de vidro Axor Citterio

Características do produto  
 -  630 mm 

41550000cromado

781,21

1.099,99

1.542,34



Axor Citterio

7.12 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Porta toalhas Axor Citterio, barra com 
600 mm

41760000cromado

Porta toalhas de argola Axor Citterio 41721000cromado

Cabide individual Axor Citterio 41537000cromado

1.040,62

802,73

141,68

Papeleira com protetor Axor Citterio 41738000cromado 921,04



Axor® Citterio M



Axor Citterio M

8.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código
Misturador Axor Citterio M para 
lavatório com acabamentos cruzeta 

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 Axor Citterio M para 
lavatório com acabamentos em alavanca 

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 Axor Citterio M de parede, 
para lavatório, com bica de 166 mm  
e com acabamentos em alavanca 

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

2.912,91

3.021,83

1.603,84



Axor Citterio M

8.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código

34113000cromadoMonocomando Axor Citterio M de 
parede, para lavatório, com bica 170 mm 
sem placa 

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 Axor Citterio M de parede, 
para lavatório, com bica de 166 mm  
e com acabamentos em cruzeta

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

Monocomando Axor Citterio para 
lavatório com bica de 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 Axor Citterio para 
lavatório com bica de 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

2.715,06

1.545,71

1.778,03

1.890,92



Axor Citterio M

8.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código
Monocomando Axor Citterio para 
lavatório com bica 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 Axor Citterio M

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"

34130000cromado
Axor Citterio M Torneira

 Axor Citterio M Bidê
Misturador Axor Citterio M para bidê, 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up

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

3.021,83

1.336,86

3.021,83



Axor Citterio M

8.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código
Monocomando Axor Citterio M para bidê 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up 

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

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

1.890,92

375,70

988,63

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 32127000 205,0010 5

Ø
 2

5

6
8

3
8 G 1 / 2

12 5 0

NOVO

G 1 / 2

12 5 0



Axor Citterio M

8.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código
Monocomando Axor Citterio M para 
chuveiro com acabamento em alavanca 

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. 

34625000cromado

Axor Citterio M Monocomandos  
e Termostatos para chuveiro/banheira

1.433,57

Monocomando Axor Citterio M para 
chuveiro e banheira, com desviador com 
acabamento em alavanca, 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
 -  Vazão máxima 27 l/min.

34425000cromado

Termostato Axor Citterio M de alto fluxo, 
sem válvula de fechamento 

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 iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com uma das 

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

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

ou n°15981180 e acabamento para base 
Trio

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 e base de registro n°15970180

34716000cromado

1.734,16

2.940,83



Axor Citterio M

8.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código
Termostato Axor Citterio M com válvula 
de fechamento  

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de 

fechamento
 -  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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
deve ser utilizada:

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180

34705000cromado 3.317,74

Termostato Axor Citterio M com válvula 
de fechamento e desviador 

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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

34725000cromado

Acabamento para base de registro Axor 
Citterio M, com 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.

34980000cromado
Axor Citterio M Acabamentos

3.694,83

631,26



Axor Citterio M

8.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ Cor Código
Acabamento para base de registro Axor 
Citterio M, com 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.

34960000cromado

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

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

ou Quattro n°15930180

34920000cromado

657,78

716,20

Bica para banheira 228 mm

Características do produto
 -  Projeção 228 mm 
 -  Vazão máxima de 25 l/min.
  -  Conexão em ponto de 1/2"

34411000cromado

Porta escova de dentes Axor Citterio

Características do produto  
 -  Copo de cristal 
 -  Suporte metálico

41734000cromado
Axor Citterio M Acessórios

Axor Citterio M Bica para banheira

Saboneteira Axor Citterio

Características do produto  
 -  Saboneteira de cristal 
 -  Suporte metálico

41733000cromado

1.288,21

802,73

781,21



Axor Citterio M

8.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Preço 
sugerido de 

venda R$ 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

1.099,99

1.542,34

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

1.040,62

802,73

141,68

921,04





Axor® Urquiola



Axor Urquiola

9.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Misturador Axor Urquiola para lavatório 

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 Axor Urquiola de parede, 
para lavatório, com bica de 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 Axor Urquiola para 
lavatório com bica de 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
 -  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"

11025000cromado

Monocomando Axor Urquiola para 
lavatório com bica de 155 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

3.776,40

2.752,27

3.148,85

3.148,85



Axor Urquiola

9.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Monocomando Axor Urquiola para 
lavatório, com bica de 300 mm e com 
Saboneteira/Suporte de escova de 
dentes 

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

Notas de especificação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Características específicas
 -  Contém saboneteira e suporte para escova de 

dentes
 -  Acompanha ligação flexível de 900 mm com 

niple de instalação de 1/2"

11034000cromado

Torneira Axor Urquiola

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"

Monocomando Axor Urquiola de parede 
para lavatório com bica de 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)

11120000

11026000

cromado

cromado

Axor Urquiola Torneira

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

5.327,72

2.002,48

3.964,92

5.718,71



Axor Urquiola

9.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

7.064,43

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. 

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

cromado

32129000

32127000

 Axor Urquiola Ducha Higiênica

Monocomando Axor Urquiola para bidê 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up

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

3.148,85

375,70

205,0010 5
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Axor Urquiola

9.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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 Axor Urquiola para 
chuveiro 

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 Urquiola Monocomandos e 
Termostatos para chuveiro/banheira

988,63

2.069,60

Monocomando Axor Urquiola para 
chuveiro/banheira com desviador  
e fixação não aparente 

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

11425000cromado 2.439,54



Axor Urquiola

9.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Termostato Axor Urquiola com válvula de 
fechamento 

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de 

fechamento
 -  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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
deve ser utilizada:

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180

11732000cromado

Termostato Axor Urquiola de alto fluxo, 
para chuveiro, sem válvula de 
fechamento 

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 iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com uma das 

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

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

ou n°15981180 e acabamento para base 
Trio

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 e base de registro n°15970180

11731000cromado 3.621,71

3.696,53



Axor Urquiola

9.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato Axor Urquiola com válvula de 
fechamento e desviador 

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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

11733000cromado

Axor Urquiola Acabamentos

Acabamento Axor Urquiola para válvula 
de fechamento e/ou desviador Trio/
Quattro 

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

ou Quattro n°15930180

11925000cromado

Acabamento Axor Urquiola 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.

11960000cromado

Misturador Axor Urquiola para banheira 
com bica – instalação na borda 

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

4.140,34

1.197,46

1.099,46

5.550,32



Axor Urquiola

9.8 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Monocomando Axor Urquiola para 
banheira de piso, 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 Axor Urquiola para banheira com 
231 mm 

Características do produto  
 -  Projeção 231 mm 
 -  Tecnologia de limpeza anti-calcário Quick 

Clean
 -  Vazão máxima de 25 l/min.
 -  Conexão em ponto de 3/4"

11431000cromado

11.315,93

2.223,48



Axor Urquiola

9.9Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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

 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 37.003,72

825,67

825,67



Axor Urquiola

9.10 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Porta toalhas Axor Urquiola, barra de 
320 mm

42430000cromado

Porta toalhas Axor Urquiola, barra de 
600 mm

42460000cromado

Cabide individual Axor Urquiola 42401000cromado

Papeleira Axor Urquiola 42436000cromado

2.147,76

1.899,34

371,78

1.279,77



Axor® Massaud



Axor Massaud

10.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Monocomando Axor Massaud para 
lavatório, com bica de 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 Axor Massaud para 
lavatório, com bica de 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, com  
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, com  
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
4.391,89

5.946,29

4.480,59

5.377,43



Axor Massaud

10.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$  Axor Massaud Bidê
Monocomando Axor Massaud para bidê 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up

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

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.

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

cromado

32129000

32127000

 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

4.391,89

375,70

205,00

988,63

10 5

Ø
 2

5

6
8

3
8 G 1 / 2

12 5 0

NOVO

G 1 / 2

12 5 0



Axor Massaud

10.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Monocomando Axor Massaud para 
chuveiro, com desviador e 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
 -  Vazão máxima 27 l/min. 

18455000cromado

Termostato Axor Massaud de alto fluxo, 
sem válvula de fechamento 

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 iBox 

universal n°01800180
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Deve ser aplicado em conjunto com uma das 

opções abaixo:
  -  Base de registro n°15970180  

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

Trio ou n°15981180 e acabamento para 
base Trio

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180 e base de registro 
n°15970180

18741000cromado

2.924,81

4.917,52

Monocomando Axor Massaud para 
chuveiro  

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

Axor Massaud Monocomandos  
e Termostatos para chuveiro/banheira

2.702,81



Axor Massaud

10.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato Axor Massaud para chuveiro 
com válvula de fechamento 

Características do produto
 -  Sistema com termostato e válvula de 

fechamento
 -  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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
deve ser utilizada:

  -  Base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180

18745000cromado

Termostato Axor Massaud para 
chuveiro, com válvula de fechamento  
e desviador 

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
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

18750000cromado

Axor Massaud Acabamentos
Acabamento Axor Massaud para base 
de registro 

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

Acabamento Axor Massaud para válvula 
de fechamento e/ou desviador Trio/
Quattro 

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

ou Quattro n°15930180

18730000cromado

5.849,62

4.963,51

1.066,62

1.534,08



Axor Massaud

10.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Bica Axor Massaud para banheira, com 
167 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

Banheira Axor Massaud, com 1900 mm

Características do produto
 -  Inclui conjunto de escoamento e ladrão, 

conjunto de escoamento pré-montado
 - Válvula de escoamento com função push-open
 - Capacidade aproximada de 397 l
 - Resina mineral

18950000branco 
alpino

 Axor Massaud Banheira

Monocomando Axor Massaud para 
banheira de piso, com ducha manua 

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

15.358,38

3.904,55

53.823,17



Axor Massaud

10.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Porta toalhas Axor Massaud, barra com 
392 mm 

42230000cromado

Saboneteira Axor Massaud

Características do produto
 -  Porcelana 

42233000branco
 Axor Massaud Acessórios

Porta toalhas Axor Massaud, barra de 
600 mm

42260000cromado

Cabide individual Axor Massaud 42237000cromado

Papeleira Axor Massaud sem protetor 42236000cromado

879,99

1.930,08

2.178,71

991,78

1.287,56





Axor®  Bouroullec



11.2

Axor Bouroullec

Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
19155000cromadoMisturador Axor Bouroullec para 

lavatório, com bica de 155 mm  
e acabamentos em alavanca 

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
 -  Acompanha ligação flexível de 450 mm com 

niple de instalação de 1/2"

Axor Bouroullec Misturadores  
e Monocomandos

19135000cromadoMisturador Axor Bouroullec de parede, 
para lavatório, com bica de 200 mm

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

Notas de especificação 
 -  Obrigatório utilização da base 

n°10303180
 -  Contém flexíveis para instalação
 -  Pressão mínima recomendada: 10 mca

Monocomando Axor Bouroullec para 
lavatório com bica de 180 mm 

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"

19011000cromado

19014000cromadoMonocomando Axor Bouroullec para 
lavatório com bica de 140 mm 

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"

3.329,21

2.022,11

1.753,72

1.857,00



11.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
19130000cromadoTorneira Axor Bouroullec

Características do produto
 -  Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean 
 -  Contém flexível 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"

Axor Bouroullec Torneira

Cuba Axor Bouroullec de sobrepor, com  
666 mm e com 2 bases de apoio 

Características do produto
 - Resina mineral
 -  Utilização para monocomandos e misturadores 

sem valvula pop-up
 -  Recomendada utilização da válvula de 

escoamento n°50001000 (conexão de 1 1/4" 
– padrão ABNT 1")

19941000Branco 
Alpino

 Axor Bouroullec Bidê
Misturador Axor Bouroullec de bidê, com 
jato horizontal e válvula de escoamento 
pop up 

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
 -  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"

cromado 19213000

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 Bouroullec Ducha Higiênica

 Axor Bouroullec Cuba

1.514,01

4.505,17

2.713,52

375,70

G 1 / 2

12 5 0



11.4

Axor Bouroullec

Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Conector mangueira para ducha manual/
higiênica Fixfit Stop com registro 
integrado

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 Axor Bouroullec para 
chuveiro

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. 

19621000cromado

Axor Bouroullec Monocomandos  
e Termostatos para chuveiro/banheira

19421000cromadoMonocomando Axor Bouroullec para 
chuveiro/banheira, com desviador 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
 -  Vazão máxima 27 l/min.
  -  Pressão mínima recomendada: 10 mca  

988,63

1.405,30

1.679,13

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 32127000 205,0010 5
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Axor Bouroullec

11.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Termostato Axor Bouroullec 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
 -  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

19702000cromado

Termostato Axor Bouroullec com válvula 
de fechamento e fixação não aparente 

Características do produto
 -  Sistema com termostato, válvula de fechamento 
 -  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
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água, 
deve ser utilizada:

  -  base desviadora 3 pontos Quattro 
n°15930180

19704000 cromado

2.878,64

3.255,55



11.6

Axor Bouroullec

Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

19971000cromado

19981000cromado

Acabamento Axor Bouroullec para base 
de registro 

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 Axor Bouroullec para 
válvula de fechamento e/ou desviador 
Trio/Quattro 

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

ou Quattro n°15930180

Axor Bouroullec Acabamentos

19416000cromadoBica Axor Bouroullec para banheira, com 
224 mm

Características do produto
 -  Projeção 224 mm
 -  Conexão em ponto de 3/4"

Axor Bouroullec Bica para banheira

753,57

804,20

1.445,25

19706000cromadoTermostato Axor Bouroullec com válvula 
de fechamento, desviador integrado  
e com fixação não aparente 

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

3.632,45



11.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ Axor Bouroullec Acessórios
Cabide individual Axor Bouroullec 42601000cromado

Porta toalhas Axor Bouroullec, barra de 
410 mm

42630000cromado

Porta toalhas Axor Bouroullec, barra de 
600 mm

42660000cromado

Papeleira Axor Bouroullec 42636400Branco 
Alpino

1.761,03

688,83

2.450,07

1.531,14





Axor® Montreux



Axor Montreux

12.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ Axor Montreux Misturadores

Misturador Axor Montreux para 
lavatório - em ponte - e com bica de  
224 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 Axor Montreux para 
lavatório, com bica móvel de 179 mm  
e com válvula de escoamento pop up 

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 para lavatório com 
bica de 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
 

3.993,88
5.389,46

5.593,67
8.386,91

3.367,30
5.051,89



Axor Montreux

12.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Misturador Axor Montreux para 
lavatório de 1 furo, com bica móvel de 
211 mm e válvula de escoamento pop up 

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 Torneira
Torneira 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
 

1.910,54
2.472,86

3.196,91
4.791,98

 Axor Montreux Bidê
Misturador Axor Montreux para bidê, 
com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up 

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
 

3.993,88
6.286,78



Axor Montreux

12.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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. 

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

cromado

G 1 / 2

12 5 0

32129000

32129000

 Axor Montreux Ducha Higiênica

Misturador Axor Montreux para bidê de 
1 furo, com jato horizontal e válvula de 
escoamento pop up 

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
 

3.196,91
4.791,98

375,70

375,70

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
 

1.766,81
2.657,60

10 5

Ø
 2

5

6
8

3
8 G 1 / 2

12 5 0
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Axor Montreux

12.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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
 

Termostato Axor Montreux com 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 27 l/min.

Notas de especificação
 -  Obrigatório aplicação sobre iBox 

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

e acabamento
 -  Em especificações que necessitem 

abastecimento de mais de um ponto de água,
 -  Deve ser aplicado em conjunto com:
  -  base desviadora 3 pontos Quattro 

n°15930180

16800000
16800820

cromado
níquel 
escovado
 

Axor Montreux Termostatos para 
chuveiro/banheira

3.987,88
5.384,06

4.253,79
5.741,76



Axor Montreux

12.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

Acabamento Axor Montreux para 
válvula de fechamento e/ou desviador 
Trio/Quattro

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

ou Quattro n°15930180

16830000
16830820

cromado
níquel 
escovado
 

Axor Montreux Acabamentos
Acabamento Axor Montreux para base 
de registro

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
 

966,41
1.441,98

1485,45
2.227,97

16820000
16820820

cromado
níquel 
escovado
 

4.698,16
6.340,14

Termostato Axor Montreux com válvula 
de fechamento e desviador 

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

12.7Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Misturador Axor Montreux para 
banheira, com ducha manual – instalação 
no piso 

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
12.765,41
19.144,22

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

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

731,66
1.097,10

1.188,83
2.081,61

1.287,56
1.930,08



Axor Montreux

12.8 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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
 

940,41
1.415,98

249,05
376,63

1.040,62
1.565,66



Bases



Bases

13.2 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

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 
Massaud, Starck X, Starck Organic  
e Citterio

Características do produto
 -  Para montagem do conjunto em paredes finas
 -  Para canoplas de 172 x 172 mm

97407000cromado

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

308,68

243,31
425,20

243,31
414,31

2.904,29

292,86

302,30



Bases

13.3Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Extensão de acabamento quadrado 
Bouroullec

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

19427000cromado

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

13595000

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

206,48

314,74

750,95

1.253,24

243,66

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 243,66



Bases

13.4 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 

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 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 327,93

545,30

638,17

1.468,65

Conjunto para instalação de misturadores 
de lavatório

Características do produto
 -  Possibilita maior flexibilidade para instalação, 

pois permite posicionamento livre da bica e dos 
comandos

 -  Tubos de 70 cm
 -  Este conjunto já acompanha a linha Axor 

Bouroullec

38959000 749,54

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 343,60



Bases

13.5Guia de Especificação 2014As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
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

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 1.728,74

269,43

Base para Misturador de banheira com 
bica - instalação na borda

Características do produto
 -  Mecanismo cerâmico com sistema de  

1/4 volta

13233180 848,99

Base para bica de banheira de parede 
Massaud

Características do produto
 -  Conexão 3/4"

18471180 438,95

Base para monocomando para banheira 
de piso DN15 

Características do produto
 -  Deve ser aplicado antes da instalação do 

revestimento

10452180 2.032,60



Bases

13.6 Guia de Especificação 2014 As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

Cor Código

Preço 
sugerido de 

venda R$ 
Base para misturador para banheira de 
piso Montreux

Características do produto
 -  Deve ser aplicado antes da instalacao do 

revestimento

16549180 5.027,40



Diagramas de vazão
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14.2 Guia de Especificação 2014 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 caudal são baseadas em testes práticos com torneira e/o mangueira de chuveiro.

Chuveiro teto 970 x 970 mm ShowerHeaven
# 10623800
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Chuveiro teto 970 x 970 mm ShowerHeaven
# 10621800
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Chuveiro teto 720 x 720 mm ShowerHeaven
# 10627800
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Curva 1: Body
Curva 2: Rain
Curva 3: Laminar
Curva 4: Body + Rain
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Chuveiro teto 720 x 720 mm ShowerHeaven
# 10625800
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Curva 1: Body
Curva 2: Rain
Curva 3: Laminar
Curva 4: Body + Rain
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Chuveiro Axor Front
# 26022000, 26021000

Curva 1: Rain
Curva 2: RainAir 

Ducha manual 1 jato Axor Front
# 26025000

Showerpipe Axor Front
# 26020000

Curva 1: Chuveiro
Curva 2: Ducha manual

Chuveiro Axor LampShower Nendo
# 26032000, # 26031000
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14.3Guia de Especificação 2014As 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 caudal são baseadas em testes práticos com torneira e/o mangueira de chuveiro.

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)

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 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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Acabamento chuveiro modular 120 x 120 mm
# 28491000
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0 6 12 18 24 30 36 42 48Q = l/min
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Curva 1: 1 x Ducha lateral
Curva 2: 3 x Ducha laterais
Curva 3: 4 x Ducha laterais 
Curva 4: 6 x Ducha laterais
Curva 5: 9 x Ducha laterais
Curva 6: 12 x Ducha laterais
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Ducha Manual* 
# 10531000

Chuveiros

Ducha manual, DN15 
# 16320000




