
Axor Citterio 
Uusi kylpyhuone, uusia tuotteita,  
uusia inspiraatioita.





Axor Citterio.
Jatkoa menestysmallistolle.

Axor Citterio -malliston esittelyn myötä saatiin uusi määritelmä 
ylellisyydelle kylpyhuoneessa. Tätä sekä yksityisellä sektorilla 
että projektitoiminnassa menestynyttä mallistoa on täydennetty 
ja laajennettu tuotteilla, jotka kuvaavat Axor Citterion ydinarvoja: 
selkeyttä, jatkuvuutta ja ylellisyyttä puhtaimmillaan. Axor ilmaisee 
joka päivä uudelleen veden arvon elämää tuovana eliksiirinämme. 
Tämä mallisto tarjoaa runsaasti yksityiskohtia, puhdasta muotoilua 
ja uusia vaihtoehtoja kylpyhuoneeseen. Malliston uudet lisäykset 
tarjoavat entistä enemmän keinoja vaativimpienkin tarpeiden  
täyttämiseen. Tämä esite sisältää tärkeimmät uusiin tuotteisiin liitty-
vät muotoilu- ja myyntiargumentit. Lisäksi näytämme, miten Axor  
Citterio -kylpyhuoneen ydinelementit voidaan toteuttaa yksityisessä 
kylpyhuoneessa ja esitellä näyttelyssä.

Tutustu: laajennettu Axor Citterio -mallisto tarjoaa lukuisia uusia 
tapoja kylpyhuoneen suunnitteluun.
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Uusi kylpyhuone:
Tuoreita ideoita suunnitteluun ja toteutukseen.
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Tämä Axor Citterio -malliston laajennus kulkee käsi kädessä kylpyhuo-
neen uuden miljöön kanssa. Kuten vuoden 2003 kylpyhuoneessa,  
tässäkin uudistuksessa ovat tärkeässä roolissa luonnonvalo sekä  
huoneen jakaminen osiin ja läpinäkyvyys. Arvokkaiden materiaalien 
käyttö korostaa Axor Citterio -tuotteiden ylivoimaista laatua.

Uusi muotoilunäkökulma kiehtoo valkoisen ja mustan marmorin  
täyteläisellä kontrastilla. Axor Citterio -kylpyhuonetta luodessamme  
kutsumme sinut inspiroitumaan sen toiminnallisesta konseptista ja  
erikoisesta ilmapiiristä. Sivulta 12 alkavissa suunnitteluehdotuksis- 
samme havainnollistamme sitä, miten uusi Axor Citterio -mallisto  
antaa tilaa yksilölliselle tavalle tulkita muotoilua. 
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Uudet tuotteet:
siroa, tyylikästä ja monipuolista.
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Axor Citterio -malliston tuotteille on tyypillistä ylivoimaisen laadukas 
muotoilu ja käsityö. Ne edustavat syvintä veden arvostusta pehmeillä, 
kaarevilla muodoillaan, jotka symboloivat arvokasta elämän eliksiiriä. 
Myös niiden puhdas muotoilu kiehtoo. Axor Citterio edustaa kulmik-
kaiden ja kaarevien muotojen, ajattoman ja modernin muotoilun  
täydellistä yhdistelmää. Olemassa olevaa mallistoa on paranneltu  
lisäämällä siihen kolme uutta yksiotepesuallashanaa sekä tyylikäs  
pesuistuinhana. Sen huikeimpia yksityiskohtia ovat hohtavat pinnat ja 
tarkat, suoraviivaiset reunat. Sirot hanat huokuvat eleganssia ja ovat 
äärimmäisen helppokäyttöisiä.

Uusi, kompakti Axor Citterio -yläsuihku edustaa sekä tyylikästä muotoilua 
että täydellistä suihkutaidetta. Erilaisilla tehokkailla suihkutoiminnoillaan 
se tarjoaa elinvoimaisen, virkistävän suihkukokemuksen. Seuraavilla  
sivuilla esitellään tarkemmin Axor Citterio -malliston uudet tuotteet ja 
niiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet suunnittelussa.

●  Hienovaraista ylellisyyttä: ajaton muotoilu, täydellinen muoto 
ja toimivuus. 

●  Ylivoimaista muotoilua ja ammattitaitoa tuotteissa, joista saat 
nauttia vuosia.

●  Veden runsas symboliikka heijastuu ylellisissä pinnoissa ja 
puhtaassa muotoilussa.

●  Uusissa hanoissa muotoilua on hieman uudistettu: ne ovat 
sirompia ja korkeampia.

●  Axor Citterio -malliston jatkuvuus ja monipuolisemmat tuotteet 
helpottavat huomattavasti kylpyhuoneen harmonista suunnittelua.

Axor Citterio   7



25
1

209

19
1

35

56

Axor Citterio –yksiote  
pesuallashana korkealla 
juoksuputkella
Korkeampi juoksuputki on tyypilli-
nen tyyli- ja muotoiluelementti suo-
situissa 3-osaisissa Axor Citterio 
-pesuallashanoissa. Innovatiivinen 
klassisen korkean putken ja sivuun 
integroidun joystick-säätökahvan 
yhdistelmä on uusi mestariteos mi-
hin tahansa pesualtaaseen. Suutin 
on kokonaan upotettuna putkeen. 
Se pienentää veden kulutuksen  
5 litraan minuutissa tuottaen sa-
malla täyteläisen, runsaan suihkun.
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Axor Citterio 180 mm:n  
yksiote pesuallashana 
Mallistolle luonteenomaiset puh-
taat linjat, harmoniset kaaret ja 
pehmeät, kaarevat muodot tunnis-
taa heti. Juoksuputken korkeus ja 
pituus ovat erittäin hyvässä tasa-
painossa tehden hanan käytöstä 
erityisen mukavaa. Suutin on 
asennettu putken tasalle, mikä  
helpottaa suihkun kulman säätöä. 
Tästä tuotteesta on saatavana 
myös pienempi käsienpesualtaisiin 
sopiva versio.

Axor Citterio 90 mm:n  
yksiote pesuistuinhana 
Inspiraatio uuden yksiote pesuis-
tuinhanan muotoiluun on saatu  
yksiote pesuallashanasta. Sen  
perusrakenne ja putki on valettu 
yhtenä kappaleena, minkä ansi-
osta hana on saumaton ja virtavii-
vainen. Joystick-kahva tekee  
käytöstä helppoa ja mukavaa. 
Kääntyvällä nivelellä varustettua 
poresuutinta on helppo säätää 
haluttaessa. 
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Axor Citterio -yläsuihku
Kolmella eri suihkutoiminnolla  
varustettu uusi yläsuihku tarjoaa 
ylellisen suihkunautinnon puhtaim-
millaan. Suihkussa yhdistyvät es-
teettisyys ja hienostunut toimivuus. 
Sivussa olevan vivun avulla on 
helppo valita eri suihkutoimintojen 
välillä: normaali, hierova tai peh-
meä suihku. QuickClean-toiminnon 
ansiosta suihkupään suuttimet puh-
distuvat joka kerta, kun suihkutoi-
mintoa vaihdetaan. Suihkuvarren 
67° kulma ja keskitetty suihku 
kohdistavat veden keholle par-
haalla mahdollisella tavalla.

Suihkuvarsi ja seinälevy on  
tilattava erikseen.
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Axor Citterio Showerpipe 
Tämä kokonaan esiasennettu suih-
kujärjestelmä pinta-asennukseen 
tekee suihkusta ylivoimaisen muka-
van. Lisäksi se tekee asennuksesta 
erittäin joustavan ja sopii erityisen 
hyvin kylpyhuoneremontteihin. Ylä-
suihku on helppo säätää, ja sen 
kolme suihkutoimintoa, normaali, 
pehmeä ja hierova suihku, hyväile-
vät koko kehoasi. Integroitu termos-
taattitekniikka säästää vettä ja  
auttaa säätämään suihkun lämpö-
tilan juuri haluamallesi tasolle.  
Lisäksi SafetyStop-toiminto suojaa 
palovammoilta.
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Uudet inspiraatiot:
Muotoilun monipuolisuutta ja täydellisyyttä.

Inspiraatio 1
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Vesi – keskeinen elementti. Tähän ehdotukseen sisältyy „huone huoneen sisällä“: vettä johtava rakenne on sijoitettu kylpyhuoneen keskelle, 
ja siihen on kytketty kaikki tekniset asennukset. Suuri pyöreä peili muodostaa silmiinpistävän vastakohdan pesuallasalueen suoraviivaiselle  
muotoilulle. Kaksi symmetristä pesuallasta on sijoitettu kätevästi lähekkäin. Seinään asennettu yläsuihku ja ylellinen kylpyamme ovat erillisillä  
ulkoseinillä. WC ja pesuistuin on sijoitettu keskellä olevalle vesiasennusalueelle. Lasinen liukuovi säästää tilaa ja helpottaa kulkua tälle alueelle. 
Beigenväristen laattojen ja tummanpunaisten pintojen yhdistelmä korostaa Axor Citterion kykyä tehdä vaikutus muullakin kuin 

Materiaalit
Lattia
Sivualueella: Graniti Fiandre, New Ground -laatat, BeigeGround, 
PFP2836, 600 x 300 mm keskiharmaa saumaus. Keskialueella: Graniti 
Fiandre, GEO Design Listelli multiformato -laatat, väri: BeigeGround, 
puolimatta, D10PF28 300 x 300 mm, jatkuva saumauskuvio.

Seinät 
Graniti Fiandre, GEO Design Listelli multiformato -laatat, väri: 
BeigeGround, puolimatta, D10PF28 300 x 300 mm, jatkuva  
saumauskuvio. Vasemmanpuoleinen seinä + suihkuseinä: lasiseinä  
lattiasta kattoon, väri: viininpunainen, RAL 3005

Katto
Emulsio, maalattu, valkoinen RAL 9016

Pesupöytä
Pöytä pesualtaille, kiiltäväksi lakattu pinta, tummanpunainen,  
RAL 3005

Muut sisustusesineet
Liukuovielementti: Burg RC40 -liukuovielementti + kiinteä lasielementti, 
alumiinikehys satinoidulla lasilla, ST001 L/R, peili: leikattu mittojen 
mukaan, hienot reunat, halkaisija 1400 mm

Axor Citterio -tuotteet/lisätuotteet
Pesupöytä
2 x  3-osainen pesuallashana ristipäisellä  

kahvalla ja levyllä # 39134000
2 x Flowstar designer -vesilukko  # 52110000
2 x  Duravit Vero pöytään asennettava pesuallas  

485 x 310 mm # 033048..00
Suihku
1 x 3jet-yläsuihku # 39740000 
1 x suihkuvarsi yläsuihkuun # 27412000 
1 x seinälevy yläsuihkuun # 27419000 
1 x piilotermostaatti ristipäisellä kahvalla # 39715000 
1 x iBox-runko-osa yleiskäyttöön  # 01800180
2 x  piiloasennus käyttöventtiilin pintaosa  

ristipäisellä kahvalla # 39965000
2 x käyttöventtiilin runko-osa # 15974180 
1 x Raindance S 150 AIR 3 jet -käsisuihku  # 28519000 
1 x FixFit de Luxe -letkuliitäntä # 27451000 
1 x suihkupidike # 39525000 
1 x Isiflex 1,60 m:n suihkuletku # 28276000 
1 x  Duravit-suihkuallas lattian tasalla  

1593 x 893 mm # 720092

Kylpyamme
1 x  4-osainen ammeen reunaan kiinnitettävä  

kylpyammehana ristipäisillä kahvoilla ja levyllä # 39443000
1 x  runko-osa 4-osaiseen, ammeen reunaan  

asennettavaan kylpyammehanaan # 13444180
1 x  asennuslevy 4-osaiseen, ammeen reunaan  

asennettavaan kylpyammehanaan # 39449000
1 x pintaosa Flexaplus S -viemäriin  # 58186000
1 x  runko-osa erikoiskylpyammeisiin tarkoitettuun  

Flexaplus-viemäriin  # 58141180
1 x akryylikylpyamme # 39957000

WC-alueella
1 x yksio tepesuistuinhana  # 39210000
1 x WC-paperiteline  # 41738000
1 x WC-harjateline # 41735000
1 x pyyherengas # 41721000
1 x  Duravit Vero seinään kiinnitettävä WC-istuin  

370 x 540 mm # 221709..00
1 x  Duravit Vero seinään kiinnitettävä pesuistuin  

370 x 540 mm # 223915..00

Toteuttaessasi näitä ehdotuksia omassa näyttelyssäsi voit käyttää  
Axor Citterio -piiloasennustuotteiden malleja. Tarkista ennen toteutusta 
vielä kerran kaikki tekniset tiedot valmistajien nykyisten tuotemallisto-
jen yhteydessä.

15 m2, Mittakaava 1:10
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Tehokasta ja tyylikästä: Noin 10,5 neliömetrin lattiapinta-alalla tämä ehdotus tarjoaa harkittua, ylellistä mukavuutta. WC ja pesuistuin muo-
dostavat erillisen yksikön, joka on eristetty muusta tilasta lasisella liukuovella. Tämä „huone huoneessa“ mahdollistaa suuremman suihkualueen  
luomisen. Oikealla näkyvä laajennettava lasinen julkisivu päästää luonnonvalon virtaamaan kylpyhuoneeseen. Axor Citterio -kylpyhuoneen  
mustavalkoinen tyyli heijastuu luonnonkivilaatoissa.

Materiaalit
Lattia
Pesupöydän ja WC:n alueilla: Royal Mosa, Terra Maestricht,  
Black & White 600 x 600 mm laatat, valkoinen 200 V matta,  
valkoinen saumaus. Suihkualueella: Royal Mosa, Terra Maestricht, 
Black & White 600 x 600 mm laatat, musta 203 V matta, musta 
saumaus.

Seinät
Pesupöydän ja WC:n alueilla: Royal Mosa, Terra Maestricht, 
Black & White 600 x 600 mm laatat, valkoinen 200 V matta,  
valkoinen saumaus. Suihkualueella: Royal Mosa, Terra Maestricht, 
Black & White 600 x 600 mm laatat, musta 203 V matta, musta 
saumaus.

Katto
Dispersio, maalattu, valkoinen RAL 9016

Muut sisustusesineet 
Liukuovi: Sprinz Motion 500, hiekkapuhallettu lasi Peili: leikattu mitto-
jen mukaan, hienot reunat, 40 mm viistotut reunat, halkaisija 1400 mm

Axor Citterio -tuotteet/lisätuotteet
Pesupöytä
2 x 180 mm yksiote pesuallashana # 39031000
2 x Flowstar designer -vesilukko  # 52110000
2 x  Duravit 2nd floor pöytään asennettava  

pesuallas 600 x 430 mm # 034760..00
1 x  Duravit 2nd floor -pesupöytä, Ebony,  

leveys 2000 mm  # 856c

Suihku 
1 x Showerpipe- termostaatilla # 39739000
1 x lattiatason suihkujärjestelmä, esim. Illbruck Poresta Slot

WC-alueella
1 x yksiote pesuistuinhana # 39210000
1 x WC-paperiteline  # 41738000
1 x WC-harjateline  # 41735000
1 x pyyherengas  # 41721000
1 x  Duravit 2nd floor seinään kiinnitettävä WC-istuin,  

540 x 370 mm # 220509
1 x  Duravit 2nd floor seinään kiinnitettävä pesuistuin,  

540 x 370 mm # 223515

Toteutusvaiheessa tarkista tuotetietojen oikeellisuus valmistajilta.

10,5 m2, Mittakaava 1:10
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Ylellisyyttä todella pienessä tilassa: Tässä on fiksu ratkaisu Axor Citterio -kylpyhuoneen luomiseksi erittäin pieneen tilaan. Axor Citterio 
-malliston tärkeimmät konseptiajatukset voi toteuttaa jo muutaman neliömetrin lattia-alalla. Tämän kertoo jo pesualtaan keskeinen sijoitus. Suihku 
on ulkonevan seinän vieressä ja koostuu seinään kiinnitetystä yläsuihkusta ja sopivista piiloasennukseen suunnitelluista Axor Citterio -hanoista. 
Tämän pienen kylpyhuoneen ylivoimaista laatua korostavat marmoria muistuttavat laatat. Lattiapiirrokseen merkitty alue on helppo toteuttaa 
näyttelyssä kylpyhuoneena.

Materiaalit
Lattia 
Graniti Fiandre, Nero Marquina, posliinikivi 600 x 300 mm kiillotetut 
laatat. Mustaharmaa saumaus. M20L36

Seinät 
Pesupöydän alueella: Graniti Fiandre, Michelangelo Statuario,  
posliinikivi 600 x 300 mm kiillotetut laatat. Valkoinen saumaus ATL9936 
Suihkualueella: Graniti Fiandre, Nero Marquina -posliinikivi, 
600 x 300 mm kiillotetut laatat. Mustaharmaa saumaus. M20L36

Katto
Dispersio, maalattu, valkoinen RAL 9016

Muut sisustusesineet
Peili: esimerkiksi Zierathilta, Laron8080, taustavalaistu, 800 x 800 mm

Axor Citterio -tuotteet/lisätuotteet
Pesupöytä
1 x yksiote pesuallashana korkealla juoksuputkella  # 39034000
1 x Flowstar designer - vesilukko # 52110000
1 x Duravit Vero -pesuallas, 850 x 490 mm  # 32985..00
1 x Duravit Vero -metallialusta pesualtaalle # 003071..00

Suihku
1 x 3jet-yläsuihku # 39740000
1 x suihkuvarsi yläsuihkuun  # 27412000
1 x seinälevy yläsuihkuun  # 27419000
1 x termostaattihana pintaosa ristipäisellä kahvalla  # 39715000
1 x iBox-runko-osa yleiskäyttöön  # 01800180
2 x käyttöventtiilin pintaosa ristipäisellä kahvalla  # 39965000
2 x käyttöventtiilin runko-osa  # 15974180
1 x Raindance S 150 AIR 3 jet -käsisuihku  # 28519000
1 x FixFit de Luxe -suihkuliitäntä # 27451000
1 x suihkupidike # 39525000
1 x Isiflex 1,60 m:n suihkuletku  # 28276000
1 x  lattiatason suihkujärjestelmä, esim. Illbruck Poresta  

Limit S

Kylpyamme
1 x  4-osainen, ammeen reunaan kiinnitettävä  

kylpyammehana ristipäisillä kahvoilla ja levyllä  # 39443000
1 x  runko-osa 4-osaiseen, ammeen reunaan  

asennettavaan kylpyammehanaan  # 13444180
1 x  asennuslevy 4-osaiseen, ammeen reunaan  

asennettavaan kylpyammehanaan # 39449000
1 x pintaosa Flexaplus S -viemäriin  # 58186000
1 x  runko-osa erikoiskylpyammeisiin tarkoitettuun  

Flexaplus-viemäriin # 58141180
1 x akryylikylpyamme # 39957000

WC-alueella:
1 x WC-paperiteline # 41738000
1 x WC-harjateline  # 41735000
1 x  Duravit Vero seinään kiinnitettävä WC-istuin,  

370 x 540 mm # 221709..00
1 x  Gerebit Sigma 50, huuhtelupainike, musta  # 115.788.DW.1

Toteuttaessasi näitä ehdotuksia omassa näyttelyssäsi voit käyttää  
Axor Citterio -piiloasennustuotteiden malleja. Tarkista ennen toteutusta 
vielä kerran kaikki tekniset tiedot valmistajien nykyisten tuotemallisto-
jen yhteydessä.

9 m2, Mittakaava 1:10
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3-osainen allashana ristipäisillä 
kahvoilla, ilman levyä, putki 140 mm 
# 39133000

3-osainen allashana ristipäisillä 
kahvoilla, ilman levyä, putki 205 mm  
(ei kuvassa) 
# 39153000

Axor® Citterio
Allas

3-osainen allashana ristipäisillä 
kahvoilla ja levyllä, putken ulkonema 
140 mm 
# 39134000*

3-osainen allashana ristipäisillä 
kahvoilla ja levyllä, putken ulkonema 
205 mm  
(ei kuvassa) 
# 39154000*

* Vain tasaisille, sileille pinnoille.

3-osainen allashana vipukahvoilla, 
ilman levyä, putki 140 mm 
# 39135000

3-osainen allashana vipukahvoilla, 
ilman levyä, putki 205 mm  
(ei kuvassa) 
# 39155000

3-osainen allashana vipukahvoilla ja  
levyllä, putken ulkonema 140 mm 
# 39136000*

3-osainen allashana vipukahvoilla ja 
levyllä, putken ulkonema 205 mm  
(ei kuvassa) 
# 39156000*

* Vain tasaisille, sileille pinnoille.

Yksiote allashana 140 mm 
# 39010000

Yksiote allashana 140 mm 
ilman vipupohjaventtiiliä 
# 39018000

Yksiote allashana 140 mm 
Cu-putket 
# 39014000

Yksiote allashana 140 mm  
Bidette käsikahvalla 
#39220000 (ei kuvassa)

Yksiote allashana 110 mm 
pieniin altaisiin 
# 39015000

Yksiote allashana 310 mm  
malja-altaille 
# 39020000

Yksiote allashana  
piiloasennukseen levyllä,  
putken ulkonema 166 mm 
Pintaosa # 39112000

Yksiote allashana  
piiloasennukseen levyllä,  
putken ulkonema 226 mm  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39115000

Runko-osa # 13622180

Yksiote allashana 
piiloasennukseen ilman levyä, 
putken ulkonema 226 mm 
Pintaosa # 39116000

Yksiote allashana 
piiloasennukseen ilman levyä, 
putken ulkonema 166 mm  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39113000

Runko-osa # 13622180

Yksiote allashana 
korkealla juoksuputkella 
# 39034000

Yksiote allashana 
korkealla juoksuputkella  
ilman vipupohjaventtiiliä 
# 39037000

Yksiote allashana 180 mm 
# 39031000

Yksiote allashana 180 mm,  
ilman vipupohjaventtiiliä 
# 39032000

Yksiote allashana 180 mm,  
Cu-putket 
# 39033000

Yksiote allashana 115 mm 
pieniin altaisiin 
# 39035000

UUSI UUSI

UUSI

18 Axor Citterio



Allas

3-osainen seinään kiinnitettävä  
allashana ristipäisillä kahvoilla, 
putken ulkonema 166 mm 
Pintaosa # 39314000

sama, putken ulkonema 226 mm  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39144000

Runko-osa # 10303180

3-osainen seinään kiinnitettävä  
allashana vipukahvoilla, 
putken ulkonema 166 mm 
Pintaosa # 39316000

sama, putken ulkonema 226 mm  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39148000

Runko-osa # 10303180

3-osainen seinään kiinnitettävä  
allashana ristipäisillä kahvoilla, 
ilman levyä, putken ulkonema 166 mm 
Pintaosa # 39313000

sama, putken ulkonema 226 mm  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39143000

Runko-osa # 10303180

3-osainen seinään kiinnitettävä  
allashana vipukahvoilla, ilman levyä, 
putken ulkonema 166 mm 
Pintaosa # 39315000

sama, putken ulkonema 226 mm  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39147000

Runko-osa # 10303180

Pesuistuin

Kylpyamme

Yksiote amme- ja suihkuhana 
pinta-asennukseen 
# 39400000

Yksiote amme- ja suihkuhana 
piiloasennukseen 
Pintaosa # 39455000

iBox®-runko-osa yleiskäyttöön
# 01800180

Juoksuputki, ulkonema 180 mm 
# 39410000

Juoksuputki, ulkonema 240 mm  
(ei kuvassa) 
# 39411000

Yksiote amme- ja suihkuhana,  
lattia-asennus 
Pintaosa # 39451000

Runko-osa # 10452180

Yksiote pesuistuinhana 110 mm 
# 39200000

3-osainen pesuistuinhana 
ristipäisillä kahvoilla 
# 39233000

3-osainen pesuistuinhana 
vipukahvoilla 
# 39235000

Yksiote pesuistuinhana 90 mm 
# 39210000

UUSI
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4-osainen ammehana ristipäisillä  
kahvoilla, ilman levyä Pintaosa  
asennettavaksi ammeen reunaan 
Pintaosa # 39445000

Pintaosa levyllä, asennettavaksi 
ammeen reunaan (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39443000*

Runko-osa ja Secuflex®-letkujärjestelmä
# 13444180

4-osainen allashana vipukahvoilla 
Pintaosa levyllä asennettavaksi 
laattatasoon 
Pintaosa # 39456000*

Pintaosa asennettavaksi 
laattatasoon, ilman levyä (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39454000

Runko-osa ja Secuflex®-letkujärjestelmä
# 14445180

Pintaosa levyllä, asennettavaksi 
laattatasoon (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39452000*

Pintaosa asennettavaksi 
laattatasoon, ilman levyä (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39453000

Runko-osa ja Secuflex®-letkujärjestelmä
# 14445180

Pintaosa levyllä asennettavaksi 
ammeen reunaan (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39444000*

Pintaosa asennettavaksi 
ammeen reunaan, ilman levyä  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39446000

Runko-osa ja Secuflex®-letkujärjestelmä
# 13444180

Asennuslevy # 39449000

Pintaosa 3-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
levyllä, vipukahvoilla, käsisuihkulla 
Pintaosa # 39442000

Pintaosa 3-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
levyllä, ristipäisillä kahvoilla,  
käsisuihkulla (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39441000

Runko-osa # 10303180

Pintaosa 3-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen, ilman 
levyä, ristipäisillä kahvoilla, käsisuihkulla 
Pintaosa # 39447000

Pintaosa 3-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
ilman levyä, vipukahvoilla,  
käsisuihkulla (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39448000

Runko-osa # 10303180

Pintaosa 2-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
levyllä, vipukahvoilla 
Pintaosa # 39424000

Pintaosa 2-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
levyllä, ristipäisillä kahvoilla  
(ei kuvassa) 
Pintaosa # 39423000

Runko-osa # 10422180

Pintaosa 2-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
ilman levyä, ristipäisillä kahvoilla 
Pintaosa # 39425000

Pintaosa 2-osaiseen  
ammehanaan seinäasennukseen,  
ilman levyä, vipukahvoilla (ei kuvassa) 
Pintaosa # 39428000

Runko-osa # 10422180

* Vain tasaisille, sileille pinnoille.

Kylpyamme

2-osainen termostaattinen 
ammehana, asennus ammeen 
reunaan, ristipäisillä kahvoilla 
Pintaosa # 39480000

Runko-osa # 13550180

2-osainen termostaattinen 
ammehana, asennus ammeen 
reunaan, vipukahvoilla 
Pintaosa # 39482000

Runko-osa # 13550180
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Kylpyamme 
Seinäversio tasolla **, akryyli 
Täyttömäärä n. 192 l (1 henkilö 70 kg) 
# 39955000

Kylpyamme 
Seinäversio tilman tasoa, akryyli 
Täyttömäärä n. 192 l (1 henkilö 70 kg) 
# 39957000

Yksiote suihkuhana.  
Sis. epäkeskoliittimet. 
(Ei sovi sulullisille liittimille  
eikä pintaasennukseen) 
# 39600000

Yksiote suihkuhana  
piiloasennukseen 
Pintaosa # 39655000

iBox®-runko-osa yleiskäyttöön
# 01800180

Showerpipe, 
yksiote suihkuhana vaihtimin, 
yläsuihku 180 mm, käsisuihku,  
letku ja suihkupidike Sis. epäkesko liittimet. 
(Ei sovi sulullisille liittimille  
eikä pintaasennukseen) 
# 39620000

Showerpipe, 
johon sisältyy termostaattisekoitin 
pinta-asennukseen, yläsuihku 180 mm,  
käsisuihku, letku ja suihkupidike 
# 39670000

**  Kylpyammeen asentamiseen tarvitaan sivupaneeli.

Showerpipe 
johon sisältyy termostaattisekoitin 
pinta-asennukseen, yläsuihku 3jet, 
käsisuihku, letku ja suihkupidike 
# 39739000

Akryylikylpyamme

Suihku
UUSI
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Käyttöventtiili piiloasennukseen 
ristipäisellä kahvalla 
Pintaosa # 39965000

Runko-osa 
normaali kara # 15973180
keraaminen kara # 15974180
normaali kara # 15970180

Trio®/Quattro®-käyttöventtiili piiloasen-
nukseen, ristipäisellä kahvalla 
Pintaosa # 39925000

Runko-osa 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Käyttöventtiili piiloasennukseen 
vipukahvalla 
Pintaosa # 39960000

Runko-osa 
normaali kara # 15973180
keraaminen kara # 15974180
normaali kara # 15970180

Runko-osa Quattro®

Pintaosa # 39920000

Runko-osa 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Termostaatti piiloasennukseen 
ristipäisellä kahvalla 
Pintaosa # 39715000

High Flow termostaattisekoitin piiloasen-
nukseen, ristipäisellä kahvalla 
Pintaosa # 39716000

iBox®-runko-osa yleiskäyttöön
# 01800180

Termostaatti piiloasennukseen 
vaihtimella ja käyttöventtiilillä, 
ristipäisellä kahvalla 
Pintaosa # 39725000

sama, käyttöventtiilillä 
Pintaosa # 39705000

iBox®-runko-osa yleiskäyttöön
# 01800180

Termostaatti piiloasennukseen, 
vipukahvalla 
Pintaosa # 39710000

High Flow termostaattisekoitin  
piiloasennukseen, vipukahvalla 
Pintaosa # 39711000

iBox®-runko-osa yleiskäyttöön
# 01800180

Termostaatti piiloasennukseen 
vaihtimella ja käyttöventtiilillä, 
vipukahvalla 
Pintaosa # 39720000

sama, käyttöventtiilillä 
Pintaosa # 39700000

iBox®-runko-osa yleiskäyttöön
# 01800180

Termostaatti/venttiili

Suihkutermostaatti 
pinta-asennukseen, 
ristipäisillä kahvoilla 
# 39365000

Fixfit 
käyttöventtiilillä 
ja ristipäisellä kahvalla 
# 39883000

Fixfit 
käyttöventtiilillä 
ja vipukahvalla 
# 39882000
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Fixfit de Luxe seinäliitin 
# 27451000

Suihku/Pidike

Raindance S 150 AIR 3jet 
Käsisuihku 
# 28519000

Suihkusetti, 
johon kuuluvat Raindance S 150 AIR 3jet 
-käsisuihku, 90 cm suihkutanko 
ja 160 cm suihkuletku 
# 27981000

Käsisuihkun pidike 
# 39525000

Yläsuihku, halkaisija 180 mm 
# 28489000

Suihkuvarsi, 241 mm ulkonema 
# 27409000

Suihkuvarsi, 389 mm ulkonema 
(ei kuvassa) 
# 27413000

Peitelevy 
# 27419000

Yläsuihku, halkaisija 180 mm 
# 28489000

Kattoliitäntä 100 mm 
# 27479000

Peitelevy 
# 27419000

Raindance Royale AIR 
Yläsuihku, halkaisija 350 mm 
# 28420000

Suihkuvarsi, 470 mm ulkonema 
# 27410000

Kattoliitäntä 100 mm (ei kuvassa) 
# 27418000

Axor-sivusuihku 
kulmikkaalla peitelaipalla 
# 28469000

Yläsuihku 3jet 
# 39740000

Suihkuvarsi, 230 mm ulkonema 
# 27412000

Peitelevy 
# 27419000

UUSI
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Lisävarusteet
(sopivat Axor® Citterio 
–mallistoon)

Teline kahdelle pyyhkeelle 
Ulkomitta 420 mm 
# 40820000

Saippuateline 
# 41733000

Hammasharjalasi 
# 41734000

Seinä-/kattovalaisin 
1-osainen 
# 41556000

Seinä-/kattovalaisin 
2-osainen 
# 41566000

Nestesaippua-annostelija 
# 41719000

Tartuntakahva/pyyhetanko 
Ulkomitta 334 mm 
# 41730000

Pyyherengas 
Ulkomitta ø 177 mm 
# 41721000

Lasihylly  
Ulkomitta 630 mm 
# 41550000

Kylpypyyhetanko  
Ulkomitta 854 mm 
# 41780000

Kylpypyyhetanko  
Ulkomitta 654 mm 
# 41760000
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Pyyhekoukku 
# 41537000

Lisärullateline 
# 41528000

WC-paperiteline 
# 41738000

WC-harjateline 
(seinään asennettava) 
# 41735000

WC-harjateline 
(vapaasti seisova) 
# 41536000

Kromi 
(-000)

Keittiö

* Pinta käsitelty teräksen näköiseksi

Yksiote keittiöhana 
kääntyvä juoksuputki 
# 39850, -000, -800**

Yksiote keittiöhana 
yhdistelmäboilereihin 
# 39852, -000, -800**

Yksiote keittiöhana 
ulosvedettävä juoksuputki/ 
pikapesin 
# 39835, -000, -800**

Semi-Pro 
Yksiote keittiöhana irroitettavalla  
juoksuputkella/pikapesimellä 
# 39840, -000, -800**
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Bathroom Architecture: Antonio Citterio and Partners, Milan; krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg; Photography: 
Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Studio Grashoff & Jank, Hamburg; 
Special thanks to: Flexform, Finnform for Woodnotes and Ittala, Nicola Salvatore, Studio Brambilla-Orsoni, Caprotti Illuminazione 
die Monza, Daniele Lorenzon, Graniti Fiandre, Mosa Tiles
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