Axor Starck
ShowerCollection
Badeværelsesplanlægning

Axorin ja Philippe Starckin Axor Starck ShowerCollection on omistettu
henkilökohtaisen hyvinvoinnin keskeiselle alueelle kylpyhuoneessa:
suihkulle. Tällä modulaarisella tuotesarjalla Philippe Starck osoittaa jälleen
kerran, että hän on samanaikaisesti sekä tuotemuotoilija että sisustusarkkitehti.
Axor Starck ShowerCollection on täydellisesti muotoiltu ilmaisu pyrkimyksestä
mahdollisimman suureen muotoiluvapauteen.
Tuotesarjan perustana on neliön täydellisyys – kaikilla alueilla. Kaikista
elementeistä löytyy pelkistetty lineaarisuus, joka perustuu 12 x12 cm: n
kokoiseen neliöön. Samankokoiset peitelaipat ja moduulien korkealaatuiset materiaalit luovat ajattoman, pelkistetyn eleganssin. Seinän taakse
asennettavien innovatiivisten ratkaisujen avulla voidaan seinän edessä
toteuttaa täydellisiä ja yksilöllisiä sommitelmia. Näin tuotesarja antaa
sisustusarkkitehdeille ja kylpyhuonesuunnittelijoille suunnitteluvapauden
ja asentajalle varmuuden toteutuksissa.
Tässä tuotelehtisessä haluamme esitellä teille tuotesarjan monimuotoiset
käyttömahdollisuudet. Inspiraatiota antavat suihkujen suunnitteluesimerkit
materiaalitietoineen. Yksityiskohtaiset tekniset tiedot rakennukselle asetetuista
vaatimuksista sekä asennusesimerkit auttavat sinua yksilöllisessä suunnittelussa. Hyödy Axor Starck ShowerCollectionin joustavista asennusmahdollisuuksista ja luo itsellesi oma yksilöllinen ja korkealaatuinen spa-konsepti.
Yksilöllisyyttä neliössä.
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Tuotteet yhdellä silmäyksellä

Lisävarusteet: Axor Starck
ShowerCollectionissa on jokainen yksityiskohta
kohdallaan. Kahdenkokoisten hyllyjen avulla
suihkussa kaikki on aina käden ulottuvilla.
Kaiuttimista virtaava lempimusiikki tekee suihkusta erityisen elämyksen. Tilan tunnelmallinen
valaistus on vastapainona stressille ja kiireelle
ja luo aistikkaan ja emotionaalisen tunnelman.

Hanat : Hanoissa korostuu niiden muotoi-

lun yhteensopivuus. Perustan muodostaa
12 x 12 cm termostaattimoduuli. Termostaatti
muodostaa tyylikkään kokonaisuuden sulkuventtiilien kanssa. Toimintoja voi laajentaa
yksilöllisesti ja vapaasti yhdistettävien säätöosien kanssa. Upea yhdistelmä: käsisuihku,
jossa on käyttöventtiili.
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Suihkut: Yksilölliseen suunnitteluun sopiva
12 x 12 cm:n kokoinen suihkumoduuli suihkuttaa vettä neliön muodossa – käsi-, niska- tai
kokovartalosuihkuna. Vain yksilölliset toiveet
ovat tärkeitä. Selkeän geometrinen muotokieli
ja kiillotettu ruostumaton teräs tekevät
ShowerHeaven istä arkkitehtonisesti ylellisen
sisustuselementin. Kaksi eri kokoa ja kolme
suihkutyyppiä sekä valinnainen valaistus tuovat suihkuun puhdasta aistillisuutta.

Termostaatti pintaosa
Käyttöventtiili
Trio/Quattro -säätöventtiili
Käsisuihkumoduuli
Hylly
Valomoduuli
Kaiutinmoduuli
Suihkumoduuli
ShowerHeaven 720 x 720 mm
ShowerHeaven 970 x 970 mm
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Arkkitehtuuri

Seinävalaisimet: Basik 8633, valmistaja
grupo-t, kromipäällysteiset kehykset, Ø 14 cm,
t = 5,35, halogeeni. Jalkalamppu: Pallucon
Gilda. Pienet pöytälamput: Flosin Archimoon.

Kylpyhuoneen keskellä on iso suihkutila,
joka houkuttelee miellyttävään suihkuun
pitkän työpäivän jälkeen. Rentoutumista
täydentää viereinen lepokeidas.
Kylpyhuoneesta pääsee suoraan makuuhuoneeseen vaatehuoneen kautta.
WC-alue on erotettu kylpyhuoneesta.

Huonekalut. Vaatekaappi: Porron Moduli

Materiaali/kokoonpano

Pesupöytä. Pesuallas: Duravitin Starck

Lattia. Lattiapäällyste, valkoinen silkinhimmeä

kiilto, sis. liikuntasauman. Suihkualueella:
Mineraalivalu, liimattu, sis. viemäröinnin ja
on kalteva toiselta puolelta poistoraon suuntaan. Veden poisto: Illbruck Poresta Slot.
Seinät. Seinät ja katot: Betoni, valkoiseksi
rapattu. Suihkualueella ja valokuilussa:
Takaseinä takaa himmennetyistä lasipaneeleista, 2600 x 400 mm. Lasinen väliseinä:
Kaksinkertaista turvalasia, 12 mm:n vahvuus,
huoneenkorkuinen, vähimmäiskorkeus 1,90 m.
Lasilevy, jossa  ruostumaton teräspidike,
kiinnitetty muhvein suihkualtaan sivuun,
Ruostumaton teräksinen U-profiili, 30 x 30 mm
(katso yksityiskohta s. 17). Lasinen ikkunarivi.

a Giorno. Palli: Kartellin Gnomes. Ligne
Roset'n keramiikkapalli. Hyllystö:
Erikoisvalmistus tummaksi petsatusta tammesta.
(# 0408530000). Pesupöydän alusta:
erikoisvalmistus vaneroidusta, tummaksi
petsatusta tammesta. WC-alueella:
Starck 1 keramiikkalevyllä varustettu allas ja
alusta massiivista puuta (# 0412000009).
WC, seinään asennettu – Duravitin Starck
(# 0210090000) ja WC-kansi
(# 0065810000).
Muuta. Axis Mundisin matto. Patja

2,00 x 1,40 m, sis. niskatyynyn 1,40 m.
Peili: Fiamin Caadre.

2 x suihkumoduulin runko-osa
# 28 486 180
1 x sulkuventtilin pintaosa
# 10 972 000
1 x sulkuventtiilin runko-osa
# 10 971 180
1 x käsisuihkumoduulin pintaosa
# 10 651 000
1 x käsisuihkumoduulin runko-osa
# 10 650 180
1 x hylly, lyhyt
# 40 872 000
1 x kaiutinmoduuli
# 40 874 000
1 x valomoduuli
# 40 871 000
2 x valo-/kaiutinmoduulin runko-osa
(perussarja)
# 40 876 180
1 x asennuslevy
# 10 973 180

Axor-tuotteet

1 x Axor Starck -pesuallashana
1 x ShowerHeaven 970 x 970 mm, sis. valon
# 10 623 800 asennus alaslaskettuun kattoon

# 10 120 000

Valo. Päivänvalo kattoikkunasta. Pesualtaan

yläpuolella Pallucon sisäkattoon asennettava
kaksoisvalaisin Optical, vastakkaisiin suuntiin
kallistettava (180°), halogeeni.

1 x termostaattimoduulin pintaosa
# 10 751 000
1 x termostaattimoduulin runko-osa
(perussarja)
# 10 750 180
2 x suihkumoduulin pintaosa
# 28 491 000

WC-alue
1 x Axor Starck -pesuallashana
# 10 120 000

kaikki mitat mm:nä, n. 33 m2

Oleskelualue

5600

Sisäpiha

1640
1560

Makuuhuone

2400

WC

Kylpyhuone

1600

2000

2600
8630

Suunnittelu



Kattoasennus
1

– Alaslaskettu

ShowerHeavenin # 10 623 800 kattoasennukseen tarvitaan alaslaskettu välikatto,
esim. kipsikartongista, jonka välissä on
väh. 8 cm:n vapaa tila. Sitä ei voi asentaa
betoniverhoukseen ja valaa sen jälkeen.
Suositellaan neliön muotoista 950 mm:n aukkoa. ShowerHeavenin omapaino on noin
50 kg.
Huomio: Ei sovi asennettavaksi sellaisen
tyhjän tilan välittömään läheisyyteen, jonka
rajapinnat ovat palavasta materiaalista.

Sekoittajan asennus
Seinänsisäinen asennus
2

– Lämmin vesi

Laitteen mitoitus tehdään yksilöllisesti henkilökohtaisten suihkutottumusten, käyttökertojen sekä käyttäjien lukumäärän mukaan.
Käyttöpaine ennen hanaa: kork. 0,8 MPa,
suositeltu käyttöpaine:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI),
lämpimän veden lämpötila: kork. 60 astetta,
Varaussuositus: Varaajan koon tulisi olla väh.
300 l.
Huomautus: ShowerHeaveniä ei voi käyttää
yhdessä jatkuvatoimisten vedenlämmittimien
kanssa. Kylmä- ja lämminvesiliitäntöjen väliset
paine-erot on tasattava.
3

– Tulojohdot

# 10  750 180 termostaattimoduulin runko-osa:
2 x DN 20 (lämmin/kylmä)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (sekoitettu vesi)
4

– Termostaattimoduuli

# 10 751 000 termostaattimoduulin pintaosa,
sis. lieriömäiset kahvat, joilla on parempi
läpivirtausteho ShowerHeavenin ohjaukseen.
Termostaattimoduulin asennukseen tarvitaan
runko-osa # 10 750 180. Molemmat tuotteet
on tilattava erikseen. Vapaa läpivirtaus n.
58 l/min paineen ollessa 3 bar.
5

– Sulkuventtiili

7

– Käsisuihkumoduuli

# 10 651 000 käsisuihkumoduulin pintaosa.
Käsisuihkumoduulin asennukseen tarvitaan
runko-osa # 10 650 180. Sulkuventtiili on
integroitu käsisuihkumoduulin runko-osaan.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen.
Läpivirtausmäärä n. 17 l/min paineen ollessa
3 bar. Vapaa läpivirtaus n. 29,8 l/min
paineen ollessa 3 bar.
8

– Lyhyt hylly

# 40 872 000 lyhyt hylly.
9

– Asennuslevy

Valomoduulin, kaiutinmoduulin ja hyllyn
optimaaliseen asennukseen (väli 10 mm)
suositellaan asennuslevyä # 10 973 180.
10

– Kaiutinmoduuli

# 40 874 000 kaiutinmoduulin pintaosa.
Tarvitaan erillinen runko-osa # 40 876 180.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen. Jos
kaiutinmoduulia ei haluta käyttää vain passiivikaiuttimena, vaan aktiivikaiuttimena, siihen
voi liittää DeToma GmbH:lta erikseen tilattavan aktiivimoduulin. Digitaalisten suodattimien
avulla kaiutin sopeutuu parhaalla mahdollisella
tavalla akustisiin ominaisuuksiin.
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Sähköasennus
13

– Valomoduuli

# 40 871 000 valomoduulin pintaosa.
Tarvitaan erillinen runko-osa # 40 876 180.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen.

Viemäröintitekniikka
12

– Viemäröinti

Lattiaviemäri (ilman suihkuallasta):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 viemäri
Vaihtoehto: suihkualtaaseen asennettava
Viemäröinti: Raindrain 90 XXL, virtaama
51 l/min vesipatsaan korkeuden ollessa
15 mm (viemäriputki DN 70), standardin
DIN 1247 1– 3 mukaan.  Raindrain 90 XXL
täydellinen sarja # 60 067 000.
Huomio: Viemärin virtaaman on oltava
tarpeeksi suuri: > 50 l/min.

– Tulojohto

ShowerHeavenin tulojohto:
3 x 1,5 mm²:n tulojohtoa
1 x 4 mm² potentiaalin tasaus
Mukana jakorasia ja muunnin
Huomautus: ShowerHeaven on asennettava
korkeammalle kuin 2,25 m.
Valomoduulin tulojohto:
3 x 1,5 mm²:n tulojohtoa
Mukana muunnin
Huomautus: Valomoduulin muunninta
varten asennuspaikassa täytyy olla
seinärasia.
Huomautus: Sähkönsyöttöä varten on
muistettava vetää tyhjä putki (valo).
Huomautus: Sähköliitännän saa suorittaa
ainoastaan sähköalan ammattilainen!
Ensin asennetaan 230 V/N/PE/50 Hz:n
teholähde. Suojaukseen käytetään vikavirtasuojakytkintä (RCD/FI), vikavirran suuruus
< 30 mA. (ei kuvassa)
14 – ShowerHeavenin ja
valomoduulin katkaisija

Katkaisija täytyy asentaa suihkualueen ulkopuolelle tai sen täytyy kytkeytyä kattovalon
välityksellä (suojausalueen 2 ulkopuolella
standardin DIN VDE 100, osan 701 mukaan).
Tässä tilanteessa ShowerHeadin ja valomoduulin täytyy olla kytketty yhteen. (ei kuvassa)
15

– ShowerHeaven muuntaja

Lähtöjännite
12 V/35 – 80 VA
16

11

– Suihkumoduuli

# 28 491 000 suihkumoduulin pintaosa.
Suihkumoduulin pintaosan asianmukaiseen
asennukseen (samaan tasoon – väli 10 mm)
suositellaan käytettäväksi nimenomaan
siihen tarkoitettua runko-osaa # 28 486 180.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen.
Läpivirtausmäärä n. 9,8 l/min (2 suihkumoduulin kohdalla) 3 bar.

10

6

# 10 972 000 sulkuventtiilin pintaosa
(valmissarja). On välttämätön molempien
suihkumoduulien ohjaukseen. Suihkumoduulit
on kytketty yhteen kuvatuissa tilanteissa.
Sulkuventtiilin asianmukaiseen asennukseen
(samaan tasoon – väli 10 mm) suositellaan
käytettäväksi nimenomaan siihen tarkoitettua
runko-osaa # 10 971 180. Molemmat tuotteet
on tilattava erikseen. Vapaa läpivirtaus
n. 55 l/min paineen ollessa 3 bar.

– Valomoduulin muuntaja

Lähtöjännite 16 V/5,6 VA
Kaapelin pituus on 7 m. (ei kuvassa)
Yksittäisten asennusvaiheiden yksityiskohtainen kuvaus löytyy s. 26 lähtien.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet toimitetaan
tuotteiden mukana, ja ne voi myös ladata
sivulta www.hansgrohe.fi. Asennusohjeista
löytyy myös tarkat virtaama arvot.

1

15

11

10

8

9

5

6
3

4

5

7

110 cm

2

– Lämmin vesi
– Kylmä vesi
– Sekoitettu vesi
12

Mitoitus 1,80 m:n kokoisen
henkilön mukaan

Suunnittelu
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Arkkitehtuuri

Valo. Päivänvaloa kattoikkunasta.

Suurikokoisen valokuilun ansiosta kylpyhuonetta valaisee miellyttävä päivänvalo.
Keinotekoinen ja luonnollinen valo täydentävät
toisiaan harmonisesti. Vaatehuone toimii
kulkuväylänä ja erotuksena makuuhuoneeseen.

Pesualtaan yläpuolella Pallucon sisäkattoon
asennettava kaksoisvalaisin Optical,
vastakkaisiin suuntiin kallistettava (180°),
halogeeni. Seinävalaisimet: Basik 8633,
valmistaja grupo-t, kromipintaiset kehykset,
Ø 14 cm, t = 5,35, halogeeni.

Materiaali/kokoonpano

Huonekalut. Vaatekaappi: Porron Moduli

Axor-tuotteet
1 x ShowerHeaven 720 x 720 mm ilman valoa
# 10 625 800 (asennus  seinän pintaan)
1 x termostaattimoduulin pintaosa
# 10 751 000
1 x termostaattimoduulin runko-osa
# 10 750 180

a Giorno. Sivupöytä: Flexformin jiff.
Lattia. Päällyste, valkoinen silkinhimmeä

kiilto, sis. liikuntasauman. Suihkualueella:
Mineraalivalu, liimattu, sis. viemäröinnin ja on
kalteva toiselta puolelta poistoraon suuntaan. Viemäröinti: Illbruck Poresta Slot. Ritilä:
puuritilä 1550 x 1550 mm, 40 x 40 mm puulistat tiikkiä tai valeakasiaa, rimat yhdistetty
limiliitoksella. Teräksiset jalat, liimattu suihkualtaaseen, vedenpoistoreiät puun kuivumista
varten. Ritilän voi irrottaa puhdistusta ja
tarkastusta varten (katso yksityiskohta alhaalla).

Pesupöytä. Pesuallas: Duravitin Starck X

(# 2303700070). Pesupöydän alusrakenne:
erikoisvalmistus vaneroidusta, tummaksi
petsatusta tammesta.
Muuta. Axis Mundisin matto. Patja

2,00 x1,40 m, sis. niskatyynyn
1,40 m. Seinään upotettu peili.

4 x suihkumoduulin pintaosa
# 28 491 000
4 x suihkumoduulin runko-osa
# 28 486 180
1 x sulkuventtiilin pintaosa
# 10 972 000
1 x sulkuventtiilin runko-osa
# 10 971 180
1 x käsisuihkumoduulin pintaosa
# 10 651 000
1 x käsisuihkumoduulin runko-osa
# 10 650 180

Seinät. Seinät ja katto rapattu valkoiseksi.
Suihkualueella: takaseinä betonikiveä, pintakäsitelty, 1363 x 796 mm. Lasinen väliseinä:
kaksinkertainen turvalasi, vahvuus 12 mm,
huoneenkorkuinen, vähimmäiskorkeus 1,90 m.
Lasilevyllä on teräksiset pidikkeet, kiinnitetty
muhvein suihkualtaan sivuun, teräksinen
U-profiili, 30 x 30 mm (katso yksityiskohta
s. 17). Lasinen ikkunarivi.

1 x hylly, pitkä
# 40 873 000
1 x pitkän hyllyn runko-osa
# 40 878 180
1 x Axor Starck X -yksiotehana
seinäversio  
# 10 074 000

40
40

40

100

Kylpyhuone

20

1600

90

5600

Sisäpiha

1640

30

4910
5

1560

Makuuhuone

2400

Yksityiskohta: puuritilän asennus

Suunnittelu
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Kattoasennus
1

– Katto

ShowerHeavenin # 10 625 800 liitäntäjohdot
on asennettava kattoon. ShowerHeavenin
omapaino on ilman vettä noin 30 kg.
Kattorakenteen täytyy kestää ShowerHeavenin
painon.

Sekoittajan asennus
2

– Lämmin vesi

Laitteen koko määritellään yksilöllisesti
henkilökohtaisten suihkutottumusten, käyttökertojen ja käyttäjien lukumäärän mukaan.
Hanan käyttöpaine: kork. 0,8 MPa, suositeltu
käyttöpaine:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI),
lämpimän veden lämpötila: kork. 60 astetta,
Varaajasuositus: Varaajan tulee olla väh.
300 l.
Huomautus: ShowerHeaveniä ei voi käyttää yhdessä jatkuvatoimisten vedenlämmittimien kanssa. Suuret paine-erot kylmä- ja
lämminvesiliitäntöjen välillä on tasattava.
3

– Tulojohdot

# 10 750 180 termostaattimoduulin runko-osa:
2 x DN 20 (lämmin/kylmä)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (sekoitettu vesi)

4

– Termostaattimoduuli

# 10 751 000 termostaattimoduulin pintaosa,
sis. lieriömäiset kahvat, joilla on parempi
läpivirtausteho ShowerHeavenin ohjaukseen.
Termostaattimoduulin asennukseen tarvitaan
perusmoduuli # 10 750 180. Molemmat
tuotteeton tilattava erikseen. Vapaa läpivirtaus n. 58 l/min paineen ollessa 3 bar.
5

– Suihkumoduuli

# 28 491 000 suihkumoduulin pintaosa.
Suihkumoduulin pintaosan asianmukaiseen
asennukseen (samaan tasoon – väli 10 mm)
suositellaan käytettäväksi nimenomaan siihen
tarkoitettua runko-osaa # 28 486 180.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen.
Läpivirtausmäärä  19,5 l/min (4 suihkumoduulin kohdalla) paineen ollessa 3 bar.
6

– Sulkuventtiili

# 10 972 000 sulkuventtiilin pintaosa.
Tarvitaan neljän suihkumoduulin ohjaukseen.
Suihkumoduulit on kytketty yhteen kuvatussa
tilanteessa. Sulkuventtiilin asianmukaiseen
asennukseen (samaan tasoon – väli 10 mm)
suositellaan käytettäväksi nimenomaan
siihen tarkoitettua runko-osaa # 10 971 180.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen.
Vapaa läpivirtaus n. 55 l/min paineen
ollessa 3 bar.
7

– Käsisuihkumoduuli

# 10 651 000 käsisuihkumoduulin pintaosa.
Käsisuihkumoduulin asennukseen tarvitaan
runko-osaa # 10 650 180. Sulkuventtiili on
integroitu käsisuihkumoduulin runko-osaan.
Molemmat tuotteet on tilattava erikseen.
Läpivirtausmäärä n. 17 l/min paineen ollessa
3 bar. Vapaa läpivirtaus n. 29,8 l/min
paineen ollessa 3 bar.
8

– Pitkä hylly

# 40 873 000 pitkä hylly. Koska pitkä hylly
on asennettu kahden vettä johtavan osan
väliin, tarvitaan runko-osaa # 40 878 180
vettä johtavana elementtinä sulkuventtiilin
ja käsisuihkumoduulin välissä.

14
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Viemäröintitekniikka
9

– Veden poisto

Lattiaviemäri (ilman suihkuallasta):
Illbruck Poresta Slot, DN70 poistoputki
Vaihtoehto: vedenpoisto suihkualtaasta:
Raindrain 90 XXL, virtaama 51 l/min vesipatsaan korkeuden ollessa 15 mm (liitäntäjohto DN70), standardin DIN 1247 1– 3
mukaan. Raindrain 90 XXL täydellinen sarja
# 60 067 000.
Huomio: Viemärin virtaaman on oltava
tarpeeksi riittävä: > 50 l/min.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet
toimitetaan kaikkien tuotteiden mukana,
ja ne voidaan ladata myös sivulta
www.hansgrohe.fi. Asennusohjeista
löytyy myös tarkat virtaama arvot.

8 cm 8 cm

1

18 cm

3

5

2

8

7

150 cm

6

100 cm

4

– Lämmin vesi
– Kylmä vesi
9

– Sekoitettu vesi

Mitoitus 1,80 m:n kokoisen
henkilön mukaan

Suunnittelu
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Arkkitehtuuri
Klassinen kulmasuihku integroituu avoimesti
kylpyhuoneeseen lasisen seinän ansiosta.
Kylpyhuoneeseen tulee päivänvaloa suihkutilaa vastapäätä olevasta ikkunasta.
Makuuhuoneeseen päästään vaatehuoneen
kautta. WC on erotettu kylpyhuoneesta.

Valo. Pesualtaan yläpuolelle Pallucon

Axor-tuotteet

sisäkattoon asennettava kaksoisvalaisin
Optical, vastakkaisiin suuntiin kallistettava
(180°), halogeeni. Seinävalaisimet: Basik
8633, valmistaja grupo-t, kromipäällysteiset
kehykset, Ø 14 cm, t = 5,35, halogeeni.
Lattialamppu: Flosin Glo-Ball F.

12 x suihkumoduulin pintaosa
# 28 491 000
2 x suihkumoduulin runko-osa
# 28 486 180

Huonekalut. Vaatekaappi: Porron Moduli

Materiaali/kokoonpano

1 x asennuslevy
# 28 470 180

a Giorno.

Lattia. Päällyste, valkoinen silkinhimmeä

Pesupöytä. Kiinteästi asennettu pöytä:

kiilto, sis. liikuntasauman. Suihkualueella:
Mineraalivalu, liimattu, sis.viemäröinnin ja
on kalteva toiselta puolelta poistoraon suuntaan. Viemäröinti: Illbruck Poresta Slot.

Duravitin Starck
(# 0407530000). Pesupöydän alusrakenne: erikoisvalmistus vaneroidusta, tummaksi
petsatusta tammesta. WC-alueella:
Starck 1 keramiikkalevyllä varustettu allas
ja alusta massiivista puuta
(# 0412000009). WC, seinään asennettu –
Duravitin Starck (# 0210090000) ja
WC-kansi (# 0065810000).

Seinät. Seinät ja katto rapattu valkoiseksi.
Suihkualueella: takaseinä betonikiveä, pint
akäsitelty, 1363 x 796 mm. Lasiseinä: kaksilasinen turvalasi, vahvuus 12 mm, huoneenkorkuinen, vähimmäiskorkeus 1,90 m.
Lasilevyllä on teräksiset pidikkeet, kiinnitetty
muhvein suihkualtaan sivuun, teräksinen
U-profiili, 30 x 30 mm (katso yksityiskohta alla).
Lasinen ikkunarivi.

Muuta. Tuoli: Kartellin Louis Ghost, sohva:
Cassinan Privée. Seinään upotettu peili.

1 x termostaattimoduulin pintaosa
# 10 751 000
1 x termostaattimoduulin runko-osa
# 10 750 180
1 x hylly, lyhyt
#  40 872 000
1 x lyhyen hyllyn runko-osa
# 40 877 180
1 x käsisuihkumoduuli
# 10 651 000
1 x käsisuihkumoduulin runko-osa
# 10 650 180
1 x Axor Starck pesupöydän yksiotehana
# 10 111 000
WC-alue
1 x Axor Starck pesuallashana
# 10 120 000

Yksityiskohta: lasiseinän kiinnitys

12
25

Makuuhuone

15

1560

1600

30
25

1000

Kylpyhuone

30

3200

1640

2400

WC

Suunnittelu
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Kattoasennus
1

– Alaslaskettu katto

Suihkumoduulin asennuksessa täytyy liitäntäjohdot vetää kattoon. Kuuden suihkumoduulin
asianmukaiseen kattoasennukseen
(# 28 491 000) suositellaan asennuslevyn
# 28 470 180 käyttöä.

Sekoittajan asennus
vapaaseen asennukseen
2

– Lämmin vesi

Laitteen koko määritellään yksilöllisesti
henkilökohtaisten suihkutottumusten, käyttökertojen määrän sekä käyttäjien lukumäärän
mukaan. Hanan käyttöpaine: kork. 0,8 MPa,
suositeltu käyttöpaine:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI),
lämpimän veden lämpötila: kork. 60 astetta,
Varaajasuositus: Varaajan koko tulisi olla
väh. 300 l.
Huomautus: Laitetta ei voi käyttää yhdessä jatkuvatoimisten vedenlämmittimien kanssa.
Kylmä- ja lämminvesiliitäntöjen väliset suuret
paine-erot on tasattava.
3

– Tulojohdot

# 10 750 180 termostaattimoduulin
runko-osa:
2 x DN 20 (lämmin/kylmä)
Kattoon asennetut suihkumoduulit:
1x DN 20 (sekoitettu vesi)

4

– Termostaattimoduuli

# 10 751 000 termostaattimoduulin pintaosa,
sis. lieriömäiset kahvat, joilla on parempi
läpivirtausteho kattoon asennettujen suihkumoduulien ohjaukseen sekä seinään asennettujen suihkumoduulien ohjaukseen.
Termostaattimoduulin asennukseen tarvitaan
runko-osa # 10 750 180. Molemmat tuotteet
on tilattava erikseen.
Vapaa läpivirtaus n. 58 l/min paineen
ollessa 3 bar
5 – Suihkumoduuli (seinäasennus)
# 28 491 000 suihkumoduulin pintaosa seinäasennukseen. Kolmea vasammanpuolista
suihkumoduulia voi käyttää erikseen kolmesta
oikeanpuolisesta moduulista. Ohjaus tapahtuu termostaattimoduulin kautta.
Suihkumoduulin pintaosan asianmukaiseen
asennukseen (samaan tasoon – väli 10 mm)
samaan tasoon kuin termostaattimoduuli
suositellaan käytettäväksi nimenomaan
siihen tarkoitettua runko-osaa # 28 486 180.
Suihkumoduulit, joita ei ole asennettu
yhdessä muiden peruskappaleiden kanssa,
voidaan asentaa käyttäen ½":n seinäliitäntää.
Läpivirtausmäärä n. 24,5 l/min (6 suihkumoduulin kohdalla) paineen ollessa 3 bar.
6

– Käsisuihkumoduuli

# 10 651 000 käsisuihkumoduulin pintaosa.
Käsisuihkumoduulin asennukseen tarvitaan
runko-osa # 10 650 180. Sulkuventtiili on
integroitu käsisuihkumoduulin runko-osaan.
Molemmat artikkelit on tilattava erikseen.
Läpivirtausmäärä n. 17 l/min paineen ollessa
3 bar.
Vapaa läpivirtaus n. 29,8 l/min paineen
ollessa 3 bar.
7

– Lyhyt hylly

# 40 872 000 lyhyt hylly. Koska lyhyt hylly
on asennettu kahden vettä johtavan osan
väliin, veden kulkuun tarvitaan runko-osa
# 40 877 180 suihkumoduulin ja käsisuihkumoduulin väliin.
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Viemäröintitekniikka
8

– Viemäröinti

Lattiaviemäri (ilman suihkuallasta):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 viemäri
Vaihtoehto: vedenpoisto suihkualtaasta:
Raindrain 90 XXL, virtaama 51 l/min
Vesipatsaan ollessa 15 mm (liitäntäjohto
DN70), standardin DIN 1247 1– 3 mukaan.
Raindrain 90 XXL täydellinen sarja
# 60 067 000.
Huomio: Poistotehon on oltava riittävän
suuri: > 50 l/min.
Asennusvaiheiden yksinkohtaiset kuvaukset
löytyvät s. 26 lähtien.
Kaikkien tuotteiden mukana toimitetaan yksityiskohtaiset asennusohjeet ja ne voi myös
ladata sivulta www.hansgrohe.fi.
Asennusohjeista löytyy myös tarkat
virtaama arvot.

1

3

5

5

7

6

5

2

5

140 cm

4

5

60 cm

100 cm

5

– Lämmin vesi
– Kylmä vesi
8

– Sekoitettu vesi

Mitoitus on tehty 1,80 m:n
kokoisen henkilön mukaan

Suunnittelu
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Termostaattimoduulin
pintaosa

Termostaattimoduulin
pintaosa

# 10 751 000

# 10 972 000
63

120

41

Ø 35

120

80

120

60

Ø 35

120

Sulkuventtiilin voi asentaa vaihtoehtoisesti vapaassa/erillisessä
asennuksessa myös käyttäen
runko-osaa # 15 973 180/
# 15 974 180/ # 15 970 180.
Yhdessä muiden moduulien
kanssa suositellaan mainitun
runko-osan käyttöä.

Ø 49

80

80

360

20

21
87

siihen sopiva termostaattimoduulin runko-osa
# 10 750 180

135
105
77

135
105
77
G¾

G¾

Ø 41
86

103
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Ø 41

135
Ø 41
86

G¾

80
345

80

345
95

94

87

101

G¾

60

80
103

80

95

20

80

80
80

135
105
77
G¾

80

80

G¾
G¾

70
65

80

G¾

70
65

siihen sopiva sulkuventtiilin
runko-osa
# 10 971 180

Hanat
Pintaosa
Trio/Quattro

Käsisuihkumoduulin
pintaosa

# 10 932 000

# 10 651 000

120

68

120

96

Ø 24

62

Ø 35

38

232

20

127

12
158

60

120

Ø 48

21

15

siihen sopiva Trion venttiilin
runko-osa
# 15 981 180

siihen sopiva Quattron venttiilin
runko-osa
# 15 930 180

siihen sopiva käsisuihkumoduulin
runko-osa
# 10 650 180

138
105
104
76
60
28

75
60

G¾

50

28

77
G¾

G¾

86

202
130

Ø 59

96
G¾

G¾

96

Ø 59

101

G¾

G¾

Tuotteet
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Hylly, lyhyt

Hylly, pitkä

Kaiutinmoduuli

Valomoduuli

# 40 872 000

# 40 873 000

# 40 874 000

# 40 871 000

120

120

88

49
45

Ø 72

12

120

12

120

21

21
101

101

siihen sopiva lyhyen hyllyn
runko-osa
# 40 877 180*

siihen sopiva pitkän hyllyn
runko-osa
# 40 878 180*

Ø 28

54

siihen sopiva kaiutinmoduulin
runko-osa
# 40 876 180

273
262

60

32

153

87
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siihen sopiva valomoduulin
runko-osa
# 40 876 180

60

62
100
115

52

Ø28

21

62
100
115

21

22

120

120

240

69

120

102
120

102
120

112

112

Lisävarusteet & asennusavut

* Lyhyen ja pitkän hyllyn runkoosia tarvitaan vain vettä johtavien
osien välillä.

Kattosuihkuina käytettävien
suihkumoduulien asennuslevy
# 28 470 180

Asennuslevy
# 10 973 180
160

24

6.5

2

245

102

60

130

568

50

50

350
80

50

24

65

45

65

50

G¾

350
80

G½

50

175

65

24

45

119

65

20

20

45

175

45

Tuotteet
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Suihkumoduulin
pintaosa

Suihkumoduulin voi vaihtoehtoisesti asentaa vapaassa/erillisessä asennuksessa käyttäen ½":n
liitäntää. Muiden moduulien
yhteydessä suositellaan käytettäväksi mainittua runko-osaa.

# 28 491 000

120

120

29

siihen sopiva suihkumoduulin
runko-osa
# 28 486 180

135
105
77

24
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87

153
G¾

94

Ø 41

G¾

101

60

Suihkut
ShowerHeaven

ShowerHeaven

ShowerHeaven
970 x 970 mm, sis. valon
# 10 623 800

ShowerHeaven
720 x 720 mm ilman valoa
# 10 625 800

ShowerHeaven
970 x 970 mm ilman valoa
# 10 621 800 (ilman kuvaa)

ShowerHeaven
720 x 720 mm, sis. valon
# 10 627 800 (ilman kuvaa)

970
830
760
280

720
525

720

525

2

78

760
830
970

280

245

245

2

78

55

Tuotteet

25

Hanojen/
suihkumoduulien/
lisävarusteiden
asennukset pystysuoraan.

Seuraavassa kerromme, kuinka
kokonaisuuden nro 1 hanat, suihkumoduulit ja lisävarusteet asennetaan pystytasoon. Yhtenäisen
ulkonäön vuoksi (väli 10 mm)
asennukseen käytetään erityisiä
runko-osia. Niiden avulla yksittäisosat voidaan asentaan tarkasti
samaan linjaan.

1    Valmiiksi asennetut tulpat
ruuvataan irti termostaattimoduulin runko-osasta
ylhäältä ja alhaalta.

   Suihkumoduulin runko-osa

   Käsisuihkumoduulin
runko-osa liitetään alhaalta
suihkumoduulin runko-osaan
ja kiinnitetään sokilla.

4

liitetään alhaalta termostaattimoduulin runko-osaan ja kiinnitetään
sokka liitoksella.

8    Valmiiksi asennettu runko-osa
asetetaan seinään ja kiinnitetään.
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5

9    Asennus on putkitettava,
verkosto huuhdeltava ja koepaineistettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
Runko-osa päällystetään.
Saumakohdat tiivistetään
silikonilla.

2    Sulkuventtiilin runko-osa liitetään termostaattimoduulin runkoosan yläosaan ja kiinnitetään
sokilla.

6

   Tulpat työnnetään

osoitettuihin kohtiin

10    Tiivisteet pannaan paikoilleen,
liimataan ja käytetään silikonia.

3    Suihkumoduulin runko-osa
liitetään sulkuventtiilin runko-osan
yläosaan ja kiinnitetään sokilla.

   Asennuslevy asetetaan
takaapäin suihkumoduulin
runko-osaan. Kaiutinmoduulin
rappauksen alle tulevat kaiuttimet
ja valomoduuli ruuvataan asennuslevyyn.
7

11    Kaikki suojukset leikataan
1 mm laattatasosta.

Asennus
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12    Kierreholkki ruuvataan paikoilleen ja lyhennetään 13 mm
seinän pinnasta. Kaikki osat
tiivistetään seinän puolelta
silikonilla.

16

   Kolme kahvan holkkia ruuva-

taan termostaattimoduulin kierreholkkisarjaan, minkä jälkeen kahvat
pannaan paikoilleen.
Termostaatin kahva liitetään ja
kiristetään ruuveilla.

20    Hyllyn porausreiät kohdistetaan porausmallin avulla.
Kiinnityslevy asennetaan seinään.
Hylly asennetaan kiinnityslevyyn.
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13    13 Kierresovitin työnnetään päälle ja lyhennetään
25 mm laattatasosta.

   Kahvan holkki ruuvataan sulkuventtiilin kierreholkkisarjaan, minkä jälkeen
kahva pannaan paikoilleen.
17

21    Kaiuttimet pannaan paikoilleen ja kiinnitetään neljällä
(4) ruuvilla runko-osaan.
Sen jälkeen suojus pannaan
paikoilleen.

14    Tulppa irrotetaan ja termostaatin säädin laitetaan termostaattimoduulin runko-osaan. Kierresovitin ja
kahvan rajoitin pannaan paikoilleen
ja kiinnitetään. Kromiholkki pannaan paikoilleen.

18

   Käsisuihkumoduulin vedenotto

esiasennetaan. Esiasennettu osa
pannaan paikoilleen ja kahvan
holkki ruuvataan käsisuihkumoduulin kierreholkkisarjaan. Sen
jälkeen kahva pannaan paikoilleen.

22    Sähköjohto vedetään muuntajasta runko-osaan.
Pistoke, valoyksikkö ja sähköjohto
liitetään yhteen. Valoyksikkö pannaan paikoilleen ja kiinnitetään
neljällä (4) ruuvilla. Pintaosa asetetaan paikoilleen kierretapilla,
minkä jälkeen se ripustetaan ja
varmistetaan.

15    Termostaattimoduulin
peitelevy asennetaan.

½":n liitoskappale kierretään
suihkumoduulin runko-osan liitoskohtaan. Sen jälkeen suihkumoduulin patruuna kiinnitetään ½":n
liitäntään.
Peitelevy asennetaan patruunaan
ja kiinnitetään kuusiokoloruuveilla.
19

23

   Toiminta testataan.

Asennus
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ShowerHeavenin
asennusvaiheet.

Seuraavassa selitetään
ShowerHeavenin 970 x 970 mm
asennus vaihe vaiheelta yhdessä
valojen asennuksen kanssa.
Asennusta varten suunnittelussa
on otettava huomioon alasvedetty
välikatto. ShowerHeavenin kehyksen voi asentaa jo rakennusvaiheessa.

4

   Toimintayksikkö kiinnitetään

kiinnityspulteilla ja lieriöruuveilla.
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1    Ennen asennusta täytyy
ShowerHeaven purkaa, lieriöruuvit irrottaa ja 4 kiinnityspulttia vedettävä ulos.
Kattoliitäntöjen mitan on oltava 180 mm ShowerHeavenin
keskiosasta. Kehys pannaan
haluttuun kohtaan katossa ja
kohdistetaan.
Porausreiät merkitään kynällä.

   Potentiaalin tasaus
ja maadoitus liitetään
kehykseen.
5

8    Toimintayksikkö käännetään
ylös ja varmistetaan lyhyellä
karbiinihaalla.

9    Toimintayksikkö kiinnitetään kiinnityspulteilla ja lieriöruuveilla. Alaslaskettu katto
rakennetaan.

12    Keskitysholkit
otetaan pois.

13    Koristelevy kiinnitetään
uppokantaruuveilla.

2    Porataan reiät, joiden läpimitta
on 8 mm. Jokaiseen porausreikään laitetaan pakkauksessa
oleva ankkuriruuvi. Karmiruuvit
ruuvataan paikoilleen, kehys
pannaan kattoon ja kiinnitetään
levyllä ja mutterilla (13 mm).

6

   Lamput pannaan paikoilleen,

sähkö kytketään päälle ja
ShowerHeavenin lamput testataan.
Kun kaikki lamput toimivat, sähkö
kytketään taas pois.
Toimintayksikkö varmistetaan pitkällä karbiinihaalla.

10    Koristelevy ripustetaan karbiinihaoilla kolmeen vetovaijeriin.  

14    Valojen suojalasit ruuvataan
kiinni. On varmistettava, että
muototiiviste asetetaan oikein
paikoilleen.

3    Potentiaalin tasaus liitetään
kehykseen ja 230 V:n johto liitetään jakorasiaan. T-kappaleisiin
ja liitoskulmaan laitetaan putkiteippiä tai hamppua ja putkikittiä,
ja ne ruuvataan.

   Paineletkut ruuvataan
kattoliitäntöihin.
7

11    Koristelevy asetetaan asennettuun keskitysholkkiin ja kiinnitetään uppokantaruuveilla.

15

   Toiminta testataan.

Asennus
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Kokonaisuudessa nro 3 näkyy
Kattoon asennettavien
toinen
suihkumoduulin käyttömahsuihkumoduulien asennus.
dollisuus. Suihkumoduulin voi
asentaa käytettäväksi vartalotai niskasuihkuna, mutta sen voi
asentaa moniliitoksena myös
kattosuihkuksi. Tässä yhdistetään
6 suihkumoduulia.

2

   Liitännät putkitetaan ja

asennuslevyn kiinnitykseen
tarkoitetut kierretangot viedään
kattoon.

4    Välikatto vedetään alas ja
½":n liitoksille merkitään 6
porausreikää. Sen jälkeen ½":n
liitännät kierretään asennuslevyyn.

6    Suihkumoduulien patruunat
kiinnitetään ½":n liitäntöihin.
Lopuksi peitelevy pannaan patruunan päälle ja kiinnitetään
kuusiokoloruuveilla.
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1    Asennuslevy sovitetaan
6 suihkumoduuliin.

   Asennuslevy ja putket
viedään kattoon haluttuun
kohtaan, kierretangot ruuvataan kiinni ja kohdistetaan.
Sen jälkeen tarkistetaan
putkien tiiviys.
3

5    Suihkumoduulit kohdistetaan ½":n liitoksen litteältä
puolelta.

7

   Toiminta testataan.

Inspiraatioita
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Konsepteja yksilölliseen suunnitteluun
Joustavan ja modulaarisen Axor Starck
ShowerCollectionin avulla luodaan yksilöllisiä
suihkutiloja. Seuraavat esimerkit näyttävät
muutamia mahdollisuuksia oman yksilöllisen
hyvinvointitilan suunnitteluun.

Valo, ääni

Aistillinen erittely kehon ja mielen hyvinvointiin! Suihkun
tunnelmallisesta valaistuksesta huolehtivat valomoduulit, jotka ihanteellisessa tapauksessa asetetaan katon ja lattian läheisyyteen.
Kaiuttimet ovat myös pään korkeudella. Ihmisen selkä, niska ja jalat
rasittuvat päivittäin. Sen vuoksi vartalo- ja niskasuihkuina käytettyjen
suihkumoduulien tulisi olla näillä alueilla, jotta vesi pääsee vaikuttamaan
miellyttävästi. Suihkun ja lämpötilan säädöt ovat käden korkeudella ja
siten aina mukavasti ulottuvilla.

Suihkut
Toiminnot
Suihkut
Valo

Suihkun ohjausjärjestelmä hyvinvointiin: Tässä kaikki hana-

toiminnot ovat pystysuunnassa. Niiden käyttö tapahtuu yhdestä kohtaa
ja on havainnollista. Käden ulottuvilla on vaakatasossa erilaisia
hyllyjä. Näin kaikki suihkutarvikkeet ovat kätevästi käden ulottuvilla.
Vartalosuihkut ovat myös vaakatasossa, pareittain niskan ja selän
alueella sekä pakaroiden ja reisien korkeudella.  
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Kaikkia kokoja varten: Suihkumoduulissa on korkealaatuiset,

liikuteltavat metalliset peitelaipat. Suihkukulman voi muuttaa yksinkertaisesti moduulia liikuttamalla . Tässä esimerkissä asennus suoritetaan
niin, että vesisuihkua säädetään pystysuuntaan. Näin suihkuelämyksen
voi säätää tarpeen ja toiveen mukaan hyvin yksinkertaisesti kaiken
kokoisille sopivaksi.

Laaja-alainen tai tarkkaan kohdistettu: Kun suihkumoduulia käännetään asennettaessa 90°, vesisuihkun voi vaihtaa vaakatasoon.
Tämä mahdollisuus on järkevää silloin, kun suihkumoduulit asennetaan
kulmaan. Tätä ensisijaista suihkuvyöhykettä muuttamalla vesisuihku
tulee ihoon joko kohdistettuna tai laaja-alaisesti.

Kattosuihku toivomuksesta: Kattoon asennettuna pinta-asennettavasta suihkumoduulista tulee kattosuihku. Useampien moduulien
vapaasta yhdistämisestä syntyy laajapintainen kattosuihku. Se koostuu yksittäisistä segmenteistä, joissa voi yhdessä hanojen kanssa
toteuttaa erilaisia yksilöllisiä suihkuvyöhykkeitä.

Inspiraatioita
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Inspiraatioita
Luoviin suihkuratkaisuihin
Axor Starck ShowerCollectionin lukuisilla yhdistelymahdollisuuksilla voidaan yksilölliset vaatimukset toteuttaa
luovasti. Seuraavat asennusesimerkit näyttävät, kuinka
tila ja toiminnot, muotoilu ja arkkitehtuuri muodostavat
joustavan ja yhteensopivan kokonaisuuden.

Yksinkertaisen johdonmukaista: Kaikki suihkutoiminnot on asetettu keskeiseen termostaattimoduuliin loogisesti, helpompaan käyttöön.
Ylempi sulkuventtiili ohjaa kattosuihkua, sen alapuolella on ylemmän
vartalosuihkuparin ohjaus. Kolmas venttiili ohjaa molempaa alempaa
vartalosuihkua. Keskustermostaatista valittu suihkun lämpötila on
sama kaikille elementeille yhtäaikaisesti. Käsisuihkumoduuli ja siihen
integroitu sulkulaite täydentävät johdonmukaista ja yksinkertaista
käyttöperiaatetta.

1

2

3

Käynnistä. Käy sisään. Rentoudu! Termostaattimoduuli on

suihkun sisääntuloalueella. Näin veden, myös juoksevan veden,
oikean lämpötilan voi säätää kätevästi ulkopuolella  – kastumatta.
Erikseen säädettävä käsisuihku on sivulla. Sillä voi suihkuttaa
erikseen ja puhdistaa suihkutilan mukavasti pitkän suihkuelämyksen
jälkeen.
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Rentoudun istuen: Suihkuun integroitu istuin selän puolella on

varustettu säädettävillä suihkumoduuleilla hemmottelevaa niska- ja
selkähierontaa varten. Alempia suihkumoduuleja voidaan käyttää
pohkeiden  rentouttavaan hierontaan. Käsisuihkun laminaarista
suihkua voidaan käyttää Kneippin vesikäsittelyihin, ja se edistää
verenkiertoa. Jos haluat piristävän sadekuuron: nouse ylös ja anna
kattosuihkun hemmotella itseäsi.

Suurempia ratkaisuja: Axor Starck ShowerCollectionin avulla
voidaan toteuttaa tyylikkäitä ja täydellisiä ratkaisuja jokaisessa
wellness-tilassa. Tässä esimerkissä kaksi suihkua on yhdistetty
tasapainoisen symmetrisesti. Kummankin suihkun ohjaukset ovat
vierekkäin. Oli kyseessä ylellinen hotellihuone tai hieno kylpylä:
vieraat tuntevat olonsa viihtyisäksi.

Suihkuttelua kylpyammeessa. Axor Starck ShowerCollection
sopii luonnollisesti myös ammeratkaisuihin. Kokoelman yksittäiset
elementit voidaan integroida helposti kylpyammeratkaisuihin.
Käytännöllinen ja tyylikäs: termostaattimoduulista säädetään myös
kylpyveden oikea lämpötila. Integroitu porras helpottaa ammeeseen
nousua ja korostaa tilan erityistä ilmapiiriä.

Inspiraatioita
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