Axor Starck Organic
Follow
your
Head
and
your
Heart

Tämän esitteen QR-koodeilla löydät videoita, haastatteluja, sovelluksia
ja paljon muuta. Lataa älypuhelimeesi QR-koodinlukija, lue koodi ja koe
Axor Starck Organic virtuaalisesti.

Philippe Starck
▸S
 yntynyt Pariisissa,
Ranskassa v. 1949
▸ P idetään suunnittelijoiden
kauhukakarana
▸ Vahvasti sitoutunut ympäristöystävällisiin tuotteisiin, kuten
kotipuutarhoihin sopiviin pientuulimyllyihin, hybridikaupunkiajoneuvoihin, aurinkoveneisiin ja
moniin muihin.

Axor on tehnyt suunnittelija
Philippe Starckin kanssa yhteistyötä 20 vuotta. Vuonna 1994 he
yllättivät kylpyhuoneteollisuuden Axor Starckilla. Mielikuva
kotikylpylästä, jossa olohuone ja
kylpyhuone yhdistyvät modernilla
tavalla, nosti tämän malliston vallankumouksellisella tavalla osaksi
kylpyhuonehistoriaa.
Philippe Starck on väsymätön
vapaa sielu ja yksi aikamme
nerokkaimmista suunnittelijoista.
Kerta toisensa jälkeen hän onnistuu koskettamaan meitä ihmisinä
– ja saa meidät ajattelemaan.
Hänen luomuksiaan innoittaa visio
paremmasta maailmasta.

▾ Philippe Starck

”Suunnittelijan
työnä
on
luoda
enemmän
iloa
vähemmällä.”
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Mitä Axorilta voi odottaa? Täysin uudenlaista kylpyhuonemallistoa.
Eikä vain sitä, vaan myös vallankumouksellista tapaa
käyttää elintärkeää vettä.

On jälleen kerran aika uudelle ulottuvuudelle kylpyhuoneissa. Ja kuka muu
kuin Philippe Starck sopisi paremmin
kehittämään kanssamme vallankumouksellisen tavan käyttää vettä.
Axor Starck Organicissa hän luo
harmonian muotoilun ja teknologian,
ekologian ja taloudellisuuden sekä
sydämen ja järjen välille. Ja Philippe
Starckin mukaan me ihmiset tarvitsemme ennen kaikkea harmoniaa.
Uusi kylpyhuonemallisto luotiin siksi
vetoamaan yhtä lailla sydämeen ja
järkeen.

Follow
your
Head
and
your
Heart
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Luonnon luontoon kuuluu tulla toimeen
mahdollisimman vähällä.

Philippe Starck on jo kauan keskittynyt miettimään, kuinka tuotteet voivat toimia vähemmällä. Luonto ja ihmiset toimivat esimerkkeinä: elegantti minimalismi näkyy jokaisen oksan,
lehden ja rungon muodossa – silti ne ovat täynnä elinvoimaa, energiaa ja tehokkuutta.
Axor Starck Organicissa Axor ja Philippe Starck keskittyivät saavuttamaan enemmän
vähemmällä. Voimakas muotoilu, älykkäät toiminnot ja raaka-aineiden tehokas käyttö
yhdistyvät ainutlaatuisen tuotteen ja orgaanista energiaa ja ekologisia arvoja huokuvan
malliston luomisessa.
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Hanasta riisuttiin kaikki tarpeeton. Sen ydin on
orgaanisessa, minimalistisessa muotoilussa.
Axor Starck Organicin veistokselliselle muotoilulle on tunnusomaista siro kauneus.
Kaksi kahvaa on harmonisesti integroitu hanan runkoon.
▸A
 inutlaatuinen orgaaninen muotoilu: pehmeitä muotoja ja sulavia siirtymiä
▸M
 inimalistinen muoto: kahvat ja hanan runko sulautuvat yhteen
▸H
 armoninen muotoilu kahvojen kaikissa asennoissa
▸ A xor Starck -tuoteperheelle tunnusomaisen muotoilun edelleenkehittelyä
▸ S ulautuu harmonisesti kaikkiin kylpyhuoneympäristöihin
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orgaaninen
minimaalinen

Kuinka miellyttävältä vesi voikaan tuntua? Uskomattoman runsas
ja kiihottava, mutta vain vähän vettä kuluttava.

Kaikkien aikojen laajin hanan suihku tuottaa erittäin
aistillisen vesielämyksen. Helmimäiset pienet vesipisarat
putoavat iholle pehmeästi kuten suihkussa ja kastelevat
kädet kauttaaltaan. Uusi suihku käyttää silti vähemmän
vettä kuin tavanomaiset hanat.
▸ Uusi poresuutin, jossa on 90 pienenpientä
aukkoa: pehmeämpi, runsaampi hanan suihku,
jonka tuottama elämys on yhtä ihana kuin
Hansgrohen Raindance 100-käsisuihkussa.
▸ Laajempi suihku: kastelee kädet kauttaaltaan
▸ V irtausrajoitin: normaali hanan suihku tehokkaasti
3,5 litralla minuutissa
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runsas
3,5 l/min

Innovatiivisen käyttökonseptin avulla voimme tietoisemmin
kokea elintärkeän veden kestävän käytön. Veden määrää
ja lämpötilaa säädetään erikseen.
Vastikään suunniteltu Axor Starck Organicin kaksikahvainen hana on seuraava askel hanojen toiminnan kehityksessä – pois klassisista yksikahvaisista hanoista, joissa veden lämpötilaa ja määrää säädetään aina samanaikaisesti. Hana paitsi käyttää vettä taloudellisesti
myös säätyy ergonomisesti: harvemmin käytetty lämpötilansäädin sijaitsee hanan yläpäässä ja usein käytetty veden määrän säätökahva sijaitsee käytännöllisesti hanan alapäässä
sen nokassa.

Erillisten toimintojen edut:
Lämpötilan säätö
▸ E sisäätö henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan
tai energiaa säästävään kylmään asentoon
▸H
 armoninen ulkoasu kaikissa asennoissa

°C

▸ E sisäätö vähentää pisara- ja likajälkiä – kahvaan
tarvitsee koskea harvoin
▸ Uudet selkeät kuuma/kylmä-merkinnät:
kylmä vesi = vihreä (energiansäästö),
kuuma vesi = oranssi

● On / Off

Veden määrän säätö
▸S
 uoraan nokassa olevan kahvan käyttäminen
on puhtaampaa ja mukavampaa
▸N
 ormal asento 3,5 l/min: paras toiminnallisuus
ja kokemus suuresta vesimäärästä, vaikka vettä
oikeasti säästyykin
▸ T ehoasennossa virtausnopeus on 5 l/min
▸A
 steittainen veden määrän säätö, pysäytysasennot
3,5 l/min (Normal) ja 5 l/min (Booster)
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▸ Normal

▸ ▸ Booster

3,5 l/min

5 l/min

Kuinka paljon hana sisältää ekologista ajattelua? Paljon muutakin
kuin vallankumouksellisen vesielämyksen pienellä, 3,5 litran
vedenkulutuksella minuutissa.
Axor Starck Organic minimoi sekä niukan luonnonvaran, veden, käytön että energiankulutuksen, sillä esisäädetyn lämpötilan ansiosta tarvitaan vähemmän kuumaa vettä. Olemme
kiinnittäneet huomiota myös resurssien tehokkaaseen käyttöön malliston valmistuksessa:
hanan ontoksi muotoiltu runko sisältää vähemmän materiaalia ja siten sen valmistus kuluttaa
myös vähemmän energiaa..

Lämpötilan esiasetus kylmäksi varmistaa, että
kuumaa vettä ei käytetä turhaan.

Minimaalinen materiaalin käyttö hanan rungon
seinämissä (ontto runko). Noin kolmasosa vähemmän
messinkiä kuin tavanomaisissa tuotteissa.

Virtauksen tehokas rajoitus 3,5 l/min. Miellyttävämpi vesiaistimus tavanomaisia hanoja paremmalla
toiminnallisuudella.

Erotettu veden virtaus estää vettä koskettamasta suoraan hanan runkoon. Tämä estää lyijy- ja nikkelipäästöjen joutumisen juomaveteen.
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Orgaaninen, minimalistinen muotokieli
harmonisoi koko malliston.

Luonto on inspiroinut kaikkia Axor Starck Organic -tuotteita. Tehokas muotokieli ja elegantti
ulkoasu ovat tunnusomaisia koko mallistolle, jossa on tarjolla tuotteita kaikkialle kylpyhuoneeseen.
▸ N eljä erikorkuista hanaa pesualtaaseen
▸ Täydentävä seinäratkaisu altaan hana-alueelle
▸ S uihkujen ja kylpyammeiden termostaattiteknologian näkyvät ja piilotetut asennusratkaisut
▸ L isävarusteita Axor Starck Organic -muotoilulla
▸ Y li 40 tuotetta kaikkialle kylpyhuoneeseen
▸ O rgaanisia ja geometrisia elementtejä sekoittamalla tuotteita voidaan yhdistellä vaihtelevalla tavalla, myös muiden mallistojen kanssa.
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”Tarvit
män har

semme enemmoniaa.”
◂ Philippe Starck
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Täydellinen symbioosi: orgaaninen ja minimalistinen.
Tehokas, energiaa huokuva Axor Starck Organic -muotoilu sulautuu harmonisesti puhdaslinjaisiin kylpyhuoneympäristöihin. Esimerkiksi kuvan kylpyhuoneessa orgaanisen, minimalistisen
hanan luonnolliset piirteet täydentävät erinomaisesti arkkitehtonisia elementtejä.
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◂ Upeita kontrasteja: hanan
virtaava muoto yhdistyy Duravitin
Starck 2 -pöytäpesualtaan minimalismiin. ▾

◂ Axor Starck Organic sopii
erinomaisesti erilaisiin pesualtaisiin – sekä mataliin että syviin
altaisiin, seinään kiinnitettyihin ja
upotettuihin pesualtaisiin tai käsienpesualtaisiin. Tässä esimerkkikuvassa hanan ja altaan orgaaniset
muodot sulautuvat harmonisesti
yhteen.

Orgaanisia ja geometrisia muotoja yhdistelevät, näkyville ja piiloon
asennettavat Axor Starck Organic -tuotteet tarjoavat useita muotoiluvaihtoehtoja suihkutilaan.

◂ Piiloon asennettavat tuotteet
perustuvat Axor ShowerCollection -piiloasennusjärjestelmään.
Ne sopivat täydellisesti yhteen
suurikokoisemman ja miellyttävän
suihkunautinnon tuottavan 24 x 24
-yläsuihkun kanssa.
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▴ Näkyviin asennettavien hanojen
termostaattiteknologia tarjoaa
miellyttävän suihkunautinnon sekä
lisämukavuuksia.

◂ Piilotermostaatti on vaihtoehtoisesti saatavana myös iBox
universal -ratkaisuna. Pidikkeessä
on integroitu letkuliitin.

Iskevän tehokasta Axor Starck Organic -muotoilua käytetään myös
ainutlaatuisissa kylpyammehanoissa.

▴ Lattialla seisova termostaattinen ammehana integroidulla käsisuihkulla täydentää vapaana seisovien
kylpyammeiden valikoimaa. Orgaanisesti ja minimalistisesti muotoiltu hana näyttää upealta kaikenmuotoisten kylpyammeiden kanssa.

26
27

▴ Muun malliston tavoin oksankaltaiseksi muotoiltu
näkyvä termostaattinen amme- ja suihkuhana sulautuu harmonisesti kylpyammeen ympäristöön.
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”Projekti on hy
ihmisiä elämään

vä, jos se auttaa
paremmin.”
◂ Philippe Starck
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Inspiraatio ja sen toteutus: monipuolinen, tunnelmallisesti
ja aistillisesti toteutettu mallisto.*
Viihtyminen kylpyhuoneessa ei liity huoneen kokoon, vaan huolelliseen suunnitteluun. Axor Starck Organicin
monipuolisuus käy selvästi ilmi sekä lukemattoman monissa eri tyylisissä, suurissa ja pienissä huoneissa. Yksilöllinen tyylisuunnittelu, sopiva valaistus ja arkkitehtoniset ratkaisut tekevät kylpyhuoneesta paremman paikan.

Orgaaninen, minimalistinen kylpyhuone:
voimakkaiden muotojen ja herkkien materiaalien kontrasti

▴ Luonto
Kaareva lattiasta kattoon ulottuva
ikkuna päästää sisään valtavan
määrän päivänvaloa ja luo
mielenkiintoisia varjoja. Sisätilat
yhdistyvät luontoon.

▴ Hanan sijoittelu
Orgaanisesti muotoillut Axor
Starck Organic -hanat näyttävät
hyvältä kaikissa asennoissa –
niin pesualtaan vasemmalla kuin
oikealla puolella.

*Kaikki kylpyhuoneen suunnittelukonseptit on suunnitellut ippolito fleitz-ryhmä, arkkitehtitoimisto Stuttgartissa.

▴ Kattoikkuna
Pesualtaan ja suihkun yläpuolella
oleva kattoikkuna luo kylpyhuoneeseen hienostuneen ja kodikkaan tunnelman.
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◂ 16 m2
Ihanteellinen orgaaninen ja minimalistinen kylpyhuone, pinta-ala
16 m2: sisä- ja ulkotilat, luonto
ja arkkitehtuuri, kylpyhuone ja
makuuhuone yhdistyvät kaikki
samaan. Avoin suihkutila muuttaa
huoneen aistikkaaksi kylpyläksi.
WC-istuin ja bidee on käytännöllisesti erotettu mukavuusalueesta.

▴ Travertiini
Kylpyhuoneen monoliittinen
arkkitehtoninen ydin on suunniteltu aistikkaasta mattapintaisesta
kalkkikivestä, jota on miellyttävä
koskea.

▴ Tammi
Harjattu luonnonpuulattia tuo
energiaa ja elinvoimaa; vanhentuessaan siihen syntyy ihastuttava,
lämpöä säteilevä patina.

▴ Petroli
Seinän ja katon voimakas ja
intensiivinen sävy yhdistävät
kylpyhuoneen ja makuuhuoneen
modernilla tavalla.

Aistillinen kylpyhuone:
herkkä ja kodikas

▴ Pehmeät materiaalit, epäsuora valo ja kukkakuvioiset struktuurikangastapetit luovat kodikkaan
ja luonnollisen ilmapiirin. Tilaa säästävä, seinään
asennettava Duravitin Starck 2 -pesuallas (kuva yllä)
tai soikea piiloallas (kuva alla) sulautuu huoneeseen
täydellisesti.

▴ 6 m2
Tämä 6 m2 pohjapiirustus havainnollistaa, kuinka
pieneen tilaan saadaan luotua viihtyisä kylpyhuone: kylpyhuoneen keskipisteenä on ikkunan edessä
sijaitseva pesuallas, jonka takana sijaitsee wcalue. Pieneen tilaan mahtuu lisäksi suihkunurkkaus
ja kuivattelualue.

Barokkikylpyhuone:
ornamentteja, yllättäviä materiaaleja, miellyttävän herkkä valaistus
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▴ Tämän ratkaisun eleganttius syntyy voimakkaista väreistä, hohtavista
materiaalista ja barokkityylisistä huonekaluista. Kaksi minimalistisesti
muotoiltua pesuallasta toimivat kontrastina kylpyhuoneen barokkityylille:
pyöreä pöydän päälle asennettava Starck 1 -pesuallas Duravitilta (kuva
yllä) tai seinään kiinnitettävä, tehokkaan puhdas muoto (kuva alla).

▴ 12 m2
Kylpyhuoneeseen saadaan enemmän elämänlaatua,
kun mukavuusalue ja käyttöalue erotetaan toisistaan:
wc-istuin ja suihku on kumpikin erotettu lasisella liukuovella, mikä saa pienen huoneen tuntumaan suuremmalta.
Suihkuhanat sijaitsevat siten, että niitä voidaan käyttää
kastumatta, ja veden lämpötila voidaan säätää ennen
suihkuun astumista.

Luonnollinen kylpyhuone:
orgaaniset muodot parhaimmillaan

▴ Suuri tumma puupöytä ja nahkajäljitelmälaatat
korostavat kylpyhuoneen luonnollista ilmettä. Kaikki
kylpyhuoneen elementit ovat orgaanisia, niin hana
kuin Axor Massaud -kokoelman soikea pesuallas
(kuva yllä) tai Keramagin Silk-pesuallas (kuva alla).

▴ 15 m2
Seuraava esimerkki näyttää, kuinka ainutlaatuinen
kodikkuus ja vastuullinen vedenkäyttö voidaan toteuttaa 15 m2 tilassa: suuret ikkunat avaavat yhteyden
luontoon. WC-istuimen sijoittaminen pesuallasalueen
lähelle heijastaa kylpyhuoneen tavanomaisen käytön
vaiheita.

Puhdaslinjainen kylpyhuone:
iskevä, vastakohtaisuuksien kyllästämä ja elegantti
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▴ Minimalistinen. Tilassa ei ole harmoniaa rikkovia, liiallisia yksityiskohtia. Vain selkeä, terävä ominaisilme, joka syntyy puhtaista, laadukkaista
materiaaleista ja muodoista, kuten pöydän päälle asennettavasta pesualtaasta (kuva yllä) tai puhdaslinjaisesta, seinään asennetusta mallista
(kuva alla).

▴ 10,5 m2
Huone vaikuttaa avoimelta, mutta on silti järkevästi
osastoitu: vaikutelma luodaan selkeästi jäsennetyllä
pohjaratkaisulla sekä suihkun ja wc-istuimen erottamisella muusta kylpyhuoneesta. 10,5 m2 on myös riittävän
iso tila vapaasti seisovalle kylpyammeelle sekä pesuallaspöydälle, jossa on runsaasti säilytystilaa.

Yhdellä silmäyksellä: älykkäät toiminnot asettavat
ekologiset ja teknologiset standardit.

▾ Hanan suihku
Pesuallashanan innovatiivinen suihku asettaa uudet kosketus- ja ekologisuusstandardit. Se synnyttää vaikutelman suuresta vesimäärästä ja
tarjoaa optimaalisen käytettävyyden.

▾ Normal + Booster
Veden määrää voidaan säätää asteittain pysäytysasentoon
3,5 l/min saakka. Tarvittaessa enemmän vettä voidaan säädintä
kääntää tehoasentoon (5 l/min).

5°

▴ Suihkusuutin
Kääntämällä suihkusuutinta 5° haluttuun suuntaan voidaan vesisuihku
säätää optimaalisesti altaan muotoon sopivaksi. Suihkusuuttimessa on
QuickClean-puhdistustoiminto, jonka avulla kalkkisaostumat on helppo
poistaa. Haluttaessa suihkusuuttimen tilalle voidaan vaihtaa tavanomaisen suihkun tuottava QuickClean-poresuutin.

▴ Säädettävä juoksuputki
Oikean käden mallissa juoksuputkea käytetään tehdasasennossa.
Vasenkätiset käyttäjät voivat kääntää juoksuputkea 180° parhaan
ergonomian saamiseksi. Suihkusuutin irrotetaan sopivalla avaimella ja
juoksuputki asetetaan uuteen asentoon.

▾ Lämpötilanrajoitin
Lämpötila voidaan säätää yksilöllisesti. Energiakustannusten pienentämiseksi ja ihon palamisen välttämiseksi enimmäislämpötilaa voidaan
rajoittaa. Tämä on hyödyllistä etenkin julkisissa tiloissa ja hotelleissa
sekä pienten lasten käyttämissä hanoissa.

▾ Suodatinverkko kulmaventtiileihin
Pienet suodatinverkot keräävät likahiukkasia putkistosta ja pidentävät
hanan käyttöikää. Suodatinverkot on puhdistettava säännöllisesti, jotta
ne eivät tukkeudu.
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▴ Termostaattiteknologia
Kaikkien näkyviin asennettavien suihku- ja kylpyammetuotteiden
termostaattiteknologia on luotettavaa, helppokäyttöistä ja turvallista:
lähes välittömät paineen ja lämpötilan muutosten tasaukset suojaavat
käyttäjiä ihon palamiselta. Toisin sanoen kerran asetettu lämpötila
pysyy vakiona.

▴ Axor Starck Organic -suihkun piilohanat voidaan asentaa joko klassiseen iBox universal -pohjaan tai Axor ShowerCollection -piiloasennusjärjestelmään käyttäjän mieltymysten mukaisesti. 12 x 12 cm moduuleita
voidaan käytännöllisesti yhdistellä Axor ShowerCollection -moduulien,
kuten yläsuihkun, suihkumoduulin ja lisävarusteiden kanssa.

Axor Starck Organic -allashana

1

2

3

4
139

132

132

50

47

83

168

240

241

280

365

435

125

Axor Starck Organic pesuistuinhana
5

6

7

120

21

120

125
130

40

173

203

143

Allas
1	Kaksiote-pesuallashana 280
Tuote nro 12010000
Kaksiote-pesuallashana 280
ilman vipupohjaventtiiliä (ei kuvassa)
Tuote nro 12011000
2	Kaksiote-pesuallashana 365
ilman vipupohjaventtiiliä, korkea malli, pesumaljoihin
Tuote nro 12012000
3	Kaksiote-pesuallashana 435
ilman vipupohjaventtiiliä, korkea malli, pesumaljoihin
Tuote nro 12013000

Kaikissa hanoissa (1–6) on virtauksenrajoitin (3,5 ja 5 l/min).

Pesuistuin
4	Kaksiote-pesuallashana 240
pieniin altaisiin
Tuote nro 12014000
5	Kaksiote-pesuallashana, seinäasennus
Tuote nro 12015000
Runko-osa (ei kuvassa)
Tuote nro 10902180
6	Kylmävesihana
Tuote nro 12110000

7	Kaksiote-pesuistuinhana
Tuote nro 12210000

95

45

50

187

Axor Starck Organic -kylpyammehana

1

2

3

21

170

120

124

170

13

65

74

120

23

21

280

98–126
160

218

5

4

40
41

310

190

64

70

70
110

70
110

61
61

63

98

193

64

70
110

Kylpyamme
1	Termostaattinen amme-ja suihkuhana pinta-asennukseen
Tuote nro 12410000
2	Yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennukseen
Tuote nro 12415000
Yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennukseen,
turvatoiminto (ei kuvassa)
Tuote nro 12416000
iBox ® universal -runko-osa
Tuote nro 01800180
3	Ammeputki
Tuote nro 12417000

4	4-osainen termostaattinen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
Tuote nro 12425000
Runko-osa
Tuote nro 15460180
4-osainen termostaattinen amme- ja suihkuhana,
asennus laattatasoon
(ei kuvassa)
Tuote nro 12426000
Runko-osa
Tuote nro 15465180

Täydelliset mittapiirustukset ja suunnittelutiedot löytyvät ammattilaissivustoltamme internetistä.

5	2-osainen termostaattinen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
Tuote nro 12422000
Runko-osa
Tuote nro 13550180

Axor Starck Organic -suihku

1

2

3

120

170

78

22

85

120

120

78

139

23

21

280

77
97–125
219

Axor Starck Organic -termostaatti/venttiili
4

5

170

6

170

170

56–84

32

21

59

170

170
59

170

59

32

21

21

56–84

75–103

75–103

Suihku

Termostaatti/venttiili

1	Termostaattinen suihkuhana pinta-asennukseen
Tuote nro 12602000

4	Termostaatti piiloasennukseen
Tuote nro 12710000
Highflow-termostaatti piiloasennukseen (ei kuvassa)
Tuote nro 12711000
iBox ® universal -runko-osa
Tuote nro 01800180

2	Yksiote-suihkuhana piiloasennukseen
Tuote nro 12605000
iBox ® universal -runko-osa
Tuote nro 01800180
3	Suihkupidike
Tuote nro 12626000

75–103

5	Termostaatti käyttöventiilillä piiloasennukseen
Tuote nro 12715000
iBox ® universal -runko-osa
Tuote nro 01800180
6	Termostatti yhdistetyllä käyttöventtiili/vaihtimella
piiloasennukseen
Tuote nro 12716000
iBox ® universal -runko-osa
Tuote nro 01800180

Axor Starck Organic -termostaatti/venttiili

2

3

120

120

21

72–100

60

120

60

59

120

21

21

120

72

120

1

72

Axor Starck Organic -suihku/pidike
4

5

6

∅ 24

34

42

915

985

68

19
0
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Max. 185

Termostaatti/venttiili
1	Highflow-termostaatti piiloasennukseen 12 x 12
Tuote nro 12712000
Runko-osa
Tuote nro 10754180
2	Käyttöventtiili piiloasennukseen
Tuote nro 12771000
Runko-osa uppoasennukseen
Tuote nro 10971180
vapaa asennustapa
normaali kara Tuote nro 15973180
keraaminen kara Tuote nro 15974180
normaali kara Tuote nro 15970180

Suihku/pidike
3	Trio ®/Quattro ® -käyttöventtiili ja vaihdin
piiloasennukseen 12 x 12
Tuote nro 12731000
Trio ® -runko-osa
Tuote nro 15981180
Quattro ® -runko-osa
Tuote nro 15930180

Täydelliset mittapiirustukset ja suunnittelutiedot löytyvät ammattilaissivustoltamme internetistä.

4	Puikkokäsisuihku, 2jet
Tuote nro 28532000
Puikkokäsisuihku, 1jet (ei kuvassa)
Tuote nro 10531000
5	Suihkusetti, 2jet
Tuote nro 27980000
Suihkusetti, 1jet (ei kuvassa)
Tuote nro 27983000
Suihkutanko (ei kuvassa)
Tuote nro 27830000
6	Pidike
Tuote nro 27515000

Axor Starck Organic -suihkut

1

2

3
120/120

531–578
240/240
30/30

120/120

23

23

146

240/240

240/240
30/30

21

4

6

5

970
830
720

760

525

280

245

760

280

830

970

525

245

29

720

120

120

Suihkut
1	Yläsuihku 24 x 24 suihkuputkella
Tuote nro 10925000
Runko-osa
Tuote nro 10921180

4	Suihkumoduuli 12 x 12
Tuote nro 28491000
Runko-osa
Tuote nro 28486180

2	Yläsuihku 24 x 24, upotus kattoon
Tuote nro 10924000

5	ShowerHeaven 72 x 72 ilman valoa
Tuote nro 10625800*
ShowerHeaven 72 x 72 valolla (ei kuvassa)
Tuote nro 10627800*

3	Yläsuihku 24 x 24 kattoputkella
Tuote nro 10929000
Runko-osa yläsuihkuun 24 x 24
suihkuputkella (ei kuvassa)
Tuote nro 10921180

*Pinnoite: kiillotettu ruostumaton teräs (-800)

6	ShowerHeaven 97 x 97 valolla
Tuote nro 10623800*
ShowerHeaven 97 x 97 ilman valoa (ei kuvassa)
Tuote nro 10621800*

Axor Starck Organic -lisävarusteet

1

2

105

3

410

136
∅ 129

∅ 72
57/57

57/57

57/57

118

117

732

57/57

65

80

∅ 36

57/57

932

5

4

6

7

44
45

∅ 102
∅9
256

57/57

420

240

86

∅ 20

∅ 32

134

57/57

57/57

57/57

∅ 60

Lisävarusteet
1	Hammasmuki-ja teline
Tuote nro 42734000

4	Pyyheteline
Tuote nro 42720000

2	Saippua-astia
Tuote nro 42733000

5	Pyyhekoukku
Tuote nro 42737000

3	Käsitanko
Tuote nro 42730000
Pyyhetanko 600 mm
Tuote nro 42706000
Pyyhetanko 800 mm
Tuote nro 42708000

6	WC-paperiteline
Tuote nro 42736000
7	WC-harjateline (seinään asennettava)
Tuote nro 42735000

Täydelliset mittapiirustukset ja suunnittelutiedot löytyvät ammattilaissivustoltamme internetistä.

Kaikki hyödyt yhdellä silmäyksellä

Sydämelle

Järjelle

▸ Voimakas, ainutlaatuinen muotokieli:
orgaaniset, minimalistiset muodot,
jotka huokuvat aistikkuutta ja energiaa

▸H
 anan uusi funktionaalinen suihku
kuluttaa vain 3,5 l/min

▸ Harmoninen muotoilu kahvojen kaikissa asennoissa
▸ Suunniteltu yhdessä paikassa kautta
koko malliston
▸ Aistillinen vesielämys hanan uudenlaisen suihkusuuttimen avulla

▸K
 aksikahvaisen hanan uusi käyttökonsepti: lämpötilan ja vesimäärän
erillinen säätö
▸M
 iellyttävämpää ja turvallisempaa peseytymistä lämpötilan esisäädön ansiosta

▸V
 eden määrän säädön kaksi pysäytysasentoa: 3,5 l/min (Normal)
▸ Huolellinen käsien kastelu kauttaaltaan
ja 5 l/min (Booster) – sekä kaikki
▸ Mukautuva: täydellinen valinta monenväliasennot
muotoisiin ja -mallisiin pesualtaisiin ja kyl▸M
 ateriaalien, energian ja raaka-aineipyammeisiin valitsemassasi ympäristössä
den tehokas ja säästeliäs käyttö
▸ Philippe Starckin, suunnittelijoiden
▸ Älykkäitä toimintoja, kuten
kauhukakaran ja aikamme kuuluisimQuickClean-puhdistustoiminto
piin lukeutuvan luovan neron suunnitteleja säädettävä suihkusuutin
ma mallisto

Axor Starck Organic -kylpyhuoneympäristöt
on varustettu seuraavilla tuotteilla:
▸ S. 20/21
pesuallas: Palomba, Laufen
▸ S. 22
pesuallas: Palomba, Laufen
▸ S. 23
pesuallas: Starck 2, Duravit
▸ S. 26
kylpyamme: Starck, Duravit
▸ S. 27
kylpyamme: Starck, Duravit
▸ S. 28/29
pesuallas: Palomba, Laufen
kylpyamme: Axor Massaud
▸ S. 32
pesuallas: Starck 2, Duravit
kylpyamme: Starck, Duravit

▸ S. 34
pesuallas: Starck 2, Duravit
(yläkuva) pesuallas: K-2075,
Kohler (alakuva)
▸ S. 35
pesuallas: Starck 1, Duravit
(yläkuva)
pesuallas: Memento,
Villeroy & Boch (alakuva)
▸ S. 36
pesuallas: Axor Massaud
(yläkuva)
pesuallas: Silk, Keramag
(alakuva)
▸ S. 37
pesuallas: LW 900, Toto
(yläkuva)
pesuallas: Elements, Roca
(alakuva)

Kaikki esitetyt hana- ja pesuallasyhdistelmät ovat suunnittelusuosituksia,
jotka on testattu teknisesti Hansgrohen testikeskuksessa. Lisää Axor
Starck Organic -mallistoon hyvin sopivia pesualtaita esitellään osoitteessa www.head-and-heart.com

Konsepti ja graafinen suunnittelu bilekjaeger, Stuttgart
Kylpyhuonesuunnittelu Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart
Valokuvat Michael Schnabel, Stuttgart; Uli Maier, Stuttgart
Lavastus Peter Böck, Stuttgart
Tyylisuunnittelu Sabine Heck, Stuttgart
Jälkituotanto Eder, Ostfildern; recom, Ostfildern
Kiitokset Casa dolce Casa / Florim, Duravit, Keramag, Kohler,
Laufen, Ligne Roset, Roca, Toto, Villeroy & Boch

www.head-and-heart.com
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