
 Axor Urquiola  
 Awakening your Senses 





 Vores stil i hjemmet afspejler vores personlighed. En charmerende blanding af stil og 
objekter, af erindringer og nye opfindelser. Ting der, som tiden går, bevidst eller ubevidst, 
finder sin rette plads i hjemmet. Ting der stammer fra oldemor eller er fundet på rejser i fjerne 
lande. Moderne eller klassisk. Ethvert rum i hjemmet fortæller sine egne, helt personlige histo-
rier. Historier og ønsker tilhørende de mennesker der præger og bor i hjemmet.

Sammenblandingen af den personlige stil, danner grundlaget for den nye Axor Urquiola kollek-
tion. Den spanske designer Patricia Urquiola lader sig inspirere af mennesker og deres forskel-
lige ønsker. Væk fra konformiteter, konventioner og stilren struktur. Fokus på den detalje- og 
facetrige stilverden med sanselighed og kraftuld energi. Flydende overgange, bløde former og 
blide kurver karakteriserer hele denne kollektion. Hvert enkelt element besidder sin egen sym-
patiske charme. I det frit udformede rum smeltes det hele sammen til et harmonisk ensemble.

Brug den nye frihed til at danne dit eget stil-mix. Skab dit eget individuelle rum til tilbagetræk-
ning fra verden. Med Axor Urquiola bliver grænsen mellem bad og bolig samt i dag og i 

morgen ophævet. Med en følsom frihed der vækker dine sanser – dag for 
dag – igen og igen. 
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 Sanselig perfektion til det personlige stil-mix: Kollektionens ædle, flade elementer sørger, via dens bløde former og flydende grænser, for en følsom 
fornemmelse. 
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 Bad- og soveværelse smelter sammen til én enhed. Med Axor Urquiola kommer den personlige livsfølelse til udtryk i rummet. 
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 Elementer, former og funktioner smelter sammen. Sådan opstår en harmonisk følelse der forbinder innovativ funktionalitet og fantasifuldt design med 
hinanden. 
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 Mangfoldighed i badet med udskifteligt design: 1-grebs- eller 2-grebs armatur, 3-huls armatur eller armatur til væg: Kollektionen lader sig harmonisk 
integrere i ethvert badeværelse. 
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 Tid til at svælge i erindringer: Formen på badekar og håndvask sætter tankerne hen mod vaskefadet fra gamle dage. De integrerede greb fungerer 
som praktisk håndklædeholder. 
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 Fra krog til tandglas, fra håndklædeholder til sæbeskål. Med Axor Urquiola er badeværelset stemningsfuldt indrettet, ned til mindste detalje. 
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 Meget mere end en rumdeler: Den modulære, fleksible rumdeler, opfylder behovet for privatliv og fungerer samtidig som radiator. 
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 Armaturer 

 Bidét 

 Stand ventil 
 # 11120000 

 1-grebs bidétarmatur 
 # 11220000 

 3-huls bidétarmatur 
 # 11223000 

 3-huls håndvaskarmatur
med plade og bundventil 
 # 11040000 *

 * Kan kun monteres på vandrette, glatte flader. 

 3-huls håndvaskarmatur
med rosetter og bundventil 
 # 11041000 

 3-huls håndvaskarmatur til indbygning 
 Udløb 168 mm 
 # 11042000 

 Indbygningsdel   (ikke afbilledet)  
 # 10303180 

 3-huls håndvaskarmatur til indbygning 
 Udløb 228 mm 
 # 11043000 

 Indbygningsdel   (ikke afbilledet)  
 # 10303180 

 1-grebs håndvaskarmatur 
 # 11020000 

 1-grebs håndvaskarmatur
uden løft-op stang 
 # 11021000   

 1-grebs håndvaskarmatur, høj model 
 # 11023000 

 1-grebs håndvaskarmatur, høj model,
uden løft-op stang 
 # 11034000 

 1-grebs håndvaskarmatur, lille model 
 # 11025000 

 1-grebs håndvaskarmatur,
til vægmontering 
 # 11026000 

 Indbygningsdel   (ikke afbilledet)  
 # 10902180 
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 Kartud 171 mm 
 # 11430000 

 Kartud 231 mm 
 # 11431000  

 1-grebs brusearmatur 
 # 11620000 

 1-grebs brusearmatur, til indbygning 
 # 11625000 

 Indbygningsdel iBox® universal 
 # 01800180 

 1-grebs kararmatur 
 # 11420000 

 1-grebs kararmatur, til indbygning 
 # 11425000 

 Indbygningsdel iBox® universal 
 # 01800180 

 Karsøjle med termostat 
og håndbruser 
 # 11422000 

 Kar 

 Brus 

 Termostater/Ventiler 

 Porter bruserholder 
 # 11626000 

 Kombineret kartud/håndbruser 
 # 11435000 

 Termostatarmatur til indbygning 
 # 11730000 

 Highflow termostatarmatur
til indbygning 
 # 11731000 

 Indbygningsdel iBox® universal  
 (ikke afbilledet) 
 # 01800180 

 Termostatarmatur til indbygning,
med afspærringsventil 
 # 11732000 

 Indbygningsdel iBox® universal 
 # 01800180   (ikke afbilledet) 
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 Termostatarmatur til indbygning,
med afspærringsventil og omskifter 
 # 11733000 

 Indbygningsdel iBox® universal  
 (ikke afbilledet) 
 # 01800180 

 Afspærringsventil til indbygning 
 # 11960000 

 Indbygningsdel 
 DN15, Spindel   # 15973180 
 DN15, Keramik   # 15974180 
 DN20, Spindel   # 15970180 

 Trio®/Quattro® ventil
til indbygning DN20 
 # 11925000  

Indbygningsdel 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Tandkrus 
 # 42434000 

 Sæbeskål 
 # 42433000 

 Håndklædeholder  
 Ydermål 640 mm 
 # 42460000 

 Håndklædeholder 
 Ydermål 840 mm 
 # 42480000 

 Badekargreb 
 Ydermål 320 mm 
 # 42430000 

 Krog 
 # 42401000 

 Papirholder 
 # 42436000 

 WC børste 
 # 42435000 

 Tilbehør 
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 Håndvask 625 mm
mineralsten,
anvendes kun til håndvaskarmaturer 
uden bundventil. 
 # 11300000 

 Håndvask 625 mm, til vægmontering
mineralsten 
 # 11302000 

 Håndvask 500 mm
mineralsten,
anvendes kun til håndvaskarmaturer 
uden bundventil. 
 # 11301000 

 Krom 
(-000)

 Kar 

 Håndvask 

 Badekar 1800 mm
fritstående, mineralsten
inkl. af- og overløbsgarniture
Vandmængde ca. 180 l (1 person 70 kg) 
 # 11440000 
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 Skærm med ”sky” mønster,
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D) 
 # 42505000 **

 Indbygningsdel   # 42512180 

 Skærm
spejl på den ene side/”sky”mønster
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D) 
 # 42511000 **

 Indbygningsdel   # 42512180 

 Indbygningsdel til skærm 
 # 42512180 

 Radiator  Afskærmning 
med radiator 

 Afskærmning 
uden radiator 

 Indbygningsdel 

 Drejespejl
1840 x 241 x 13 mm (H,B,D) 
 # 42513000 

 Håndklædeholder 
 # 42515000 

 Håndklædeholder  
 Ydermål 425 mm 
 # 42516000 

 Vægholder til skærm  
 (ikke afbilledet) 
 # 42514000 

 Tilbehør 

 Radiator, vægmonteret
”Sky” mønster
1840 x 553 x 82 mm (HxBxD)
Varmeydelse ca. 980 watt
(75/65/20) EN 442 
 # 42501000 

 Skærm med radiator
”sky”mønster
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D)
Varmeydelse ca. 730 W
(75/65/20) EN 442 
 # 42500000 **

 Indbygningsdel   # 42512180 

 Skærm med radiator
spejl på den ene side/”sky”mønster
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D)
varmeydelse ca. 730 W.
(75/65/20) EN 442 
 # 42510000 **

 Indbygningsdel   # 42512180 
 ** For at sikre stabilitet skal mindst 

2 skærmvægge anvendes ved fritstående placering. 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design



Axor-Hansgrohe AG · P.O. Box 1145 · 77757 Schiltach, Germany · Phone: +49 7836 51-0
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