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 Kylpyhuoneen suunnittelu 





3 Ilmapiiri 

 Patricia Urquiolan tavaramerkki on virtaava arkkitehtuuri ja aistikas 
muotoilu. Monet hänen sisustus- ja tuotesuunnitteluprojekteistaan kiehtovat eloi-
suudellaan ja rikkaalla, runollisella monipuolisuudellaan. Olipa kyse luksushotel-
leista, näyttelytiloista tai palkituista sisustuksista – kun asialla on espanjalainen ark-
kitehti ja muotoilija Patricia Urquiola, myönteinen kansainvälinen huomio on aina 
varmaa.

Hänen muotoilutöidensä inspiraationlähde on jokapäiväinen elämä. Axor Urquiola 
-mallisto ja -huonekäsitys yhdistyvät tuoden harmonisia ideoita henkilökohtaiseen 
kylpyhuoneeseesi – aina arkkitehtuurista tuotesuunnitteluun. 

Koko mallistolle ovat luonteenomaisia sujuvat siirtymät, pehmeät muodot ja hieno-
varaiset kaaret. Jokaisella osalla on omat viehättävät, kiehtovat ominaisuutensa, ja 
jokainen lisää osansa vaikutelmaan lämpimästä ja kutsuvasta tilasta. 

Tällä tavalla Axor Urquiola tarjoaa maksimaalisen vapauden hyvin yksilöllisten 
asuin- ja kylpyhuoneympäristöjen luomiseen. Omasta hyvin naisellisesta näkökul-
mastaan Patricia Urquiola avaa silmäsi täysin uudelle kylpyhuone-elämykselle. 
Tutustu seuraaviin sivuihin ja kerää inspiraatiota Axor Urquiolan ehdotuksista kylpy-
huoneen suunnitteluun. 
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 Luonnolliset suodattimet: Ikkunat ovat linkki ulkomaailmaan. Näillä alueilla Patricia Urquiola käyttää kasveja, jotka toimivat 
suodattimena ja korostavat kylpyhuoneen luonnetta rauhoittumispaikkana. Esimerkiksi vastakkaisia suihkualueita erottavat aidot kasvit. 
Nämä suodatinalueet tarjoavat tarvittavaa yksityisyyttä piilossa ulkomaailmalta ja itse huoneen muilta osilta. Samaan aikaan ne luovat 
luonnollisen ympäristön ja parantavat elämänlaatuasi. 

 Tunnelma. Axor Urquiolan tunnusomainen tunnelma syntyy erilaisten tyylien 
ja esineiden yhdistelystä. Tässä ympäristössä henkilökohtaiset esineet löytävät 
luontevan paikkansa ja auttavat huoneen ainutlaatuisen luonteen määrittämisessä. 
Sisustussuunnittelussa yhdistellään synteettisiä ja luonnonmateriaaleja. Axor Urquiola 
korostaa luonnolliselta ja elävältä tuntuvaa ympäristöä. Kasvit ovat tärkeä osa tätä 
ympäristöä, ja siinäkin kunkin oma maku ratkaisee. Omia toiveitasi voidaan toteuttaa 
aina pienimpiä yksityiskohtia myöten, ja kylpyhuone heijastaa omaa persoonallisuuttasi. 



5 Ilmapiiri 

 Kuviot ja koristeet: Lasipinnat on koristeltu graafisella kuviolla, joka tarjoaa kontrastien täyttämän näkösuojan. Tämä abstrakti kuvio 
toistuu myös malliston jakoseinälämmittimissä – muotoiluelementti, joka luo jatkuvuuden tunteen ja toistuu teemana koko huonekonseptissa. 
Se kiehtoo mielikuvitusta ja tekee pinnoista leikkisällä tavalla mielenkiintoisempia. 

 Oma tilani! Arvokkaat henkilökohtaiset esineet, matkamuistot kaukomatkoilta, pienet aarteet antiikkikaupasta: Axor Urquiola 
-kylpyhuonetta piristää erilaisten tyylien ja esineiden yhdistely ja sekoittaminen. Kaikki on sopusoinnussa ja sulautuu malliston ylellisiin 
elementteihin. Olipa kyse perinteisestä, klassisesta, modernista tai värikkäästä tyyliyhdistelmästä: kaikki on sopusoinnussa. Axor Urquiolan 
avulla jokainen pystyy toteuttamaan omia toiveitaan ja ilmaisemaan oman yksilöllisen tyylinsä. 



6 Axor Urquiola

 Tila. Axor Urquiola -kylpyhuoneessa oleskelutila ja kylpyhuone sulautuvat yhteen muo-
dostaen mukavan kehon hoitoon, nukkumiseen, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen vara-
tun alueen. Lisäksi Patricia Urquiola esittelee kylpyhuoneen suunnitteluehdotuksissaan 
täysin uuden, pragmaattisen rakenteen, joka sallii oleskelutilan mukauttamisen helpom-
min sen käyttäjien vaihteleviin tarpeisiin. Kylpyhuoneesta voi tulla tila vuorovaikutukseen 
ja kommunikointiin mutta myös erittäin yksityinen tila. Erillinen meikkausalue, yksilöllisesti 
sijoitetut pesupöydät ja kasvien erottamat suihkut ovat vain muutamia esimerkkejä hänen 
ainutlaatuisesta lähestymistavastaan. Tällä tavalla hän tarjoaa mahdollisuuden henkilö-
kohtaiseen vapauteen jättäen kuitenkin riittävästi tilaa harmoniselle yhdessäololle. 
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 Paviljonki: Patricia Urquiolan unelmakylpyhuone on sijoitettu paviljonkiin. Hän suunnitteli tämän kylpyhuoneen kahdelle ihmi-
selle, joilla on molemmilla erilaiset tarpeet ja odotukset. Vapaasti seisova jakoseinälämmitin erottaa toisistaan kylpyhuoneen ja 
nukkuma-alueen. Tämä luo tunteen erillisistä tiloista säilyttäen kuitenkin yleisen avoimen ja ystävällisen ilmapiirin. Erillisen meik-
kausalueen ja vastakkaisten pesualtaiden asettelu muodostaa erilliset yksityiset alueet, jotka eivät kuitenkaan ole täysin erillään 
toisistaan. Tämä antaa tilaa kommunikaatiolle mutta myös erilliset alueet rauhoittumiseen. 

 Kokonaispinta-ala 74,5 m², kylpyhuoneen pinta-ala 40 m² 

1
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 Materiaalit  
 Pesupöytä
Alusta pesupöydälle (sisältää meikkausalueen): Aiemmin rakennuk-
sessa käytetyistä palkeista tehty tukeva puualusta, esim. tammea, 
käsitelty vettä hylkivillä aineilla. Corian Sienna Brown pesupöydän 
yläosa. Tilaustyönä valmistettu puinen penkki: tukeva tammikehys, 
palmikoitu istuinpinta. Maksimikorkeus: 35 cm

Lattiapinnoitteet
Synteettinen hartsilattiapinnoite, esim. Sto AG:n StoCretec, valkoinen 
(matta) (www.sto.com). Suihkualueella: betonikaakelit, esim. Beton 
White Lappato. Alustava leikkaus 45 x 90 cm, valmistaja Apavisa 
Porcelánico; viemäröinti esim. Poresta Slot, jonka valmistaja on Ill -
bruck (www.illbruck-sanitaertechnik.com). Kylpyammeen alueella: 4 
Déchirerin 1200 x 1200 mm keraamista laattaa, valmistaja Mutina, 
suunnittelija Patricia Urquiola, (www.mutina.it)

Seinät
Seinät: yksinkertainen sileäpintainen rappaus, valkoinen (RAL 9010). 
Pyöristetty seinä: betonipinta. Yhdistetty laudoitettu/lasiseinä: pys-
tysuora puurakenne, jossa vaakasuorat tuet, laudoitettu rakenne on 
säänkestävää tukevaa puuta, kuten lehtikuusta/douglas-kuusta; sisä-
seinä kokonaan lasia lattiasta kattoon.  Yksilölliset liukuelementit. 
Suihkualueella lasinen väliseinä: kehyksettömät, kokonaan lasiset 
elementit (karkaistua turvalasia), asennettu liukukiinnikkeisiin, esim. 
Sprinz Motion 700 -järjestelmä. Seinään asennettu, lattiasta kattoon 
yltävä ohutreunainen peili pesupöydän toisella puolella. WC:n väli-
seinä: kokonaan lasinen heiluriovi (laminoitua turvalasia).

Valaistus
Perusvalaistus on järjestetty suodatinalueen epäsuoralla valaistuk-
sella. Kaikki valot voi himmentää. Pyöristetty seinä: sisääntuloalu-
eella pystysuorilla loistevalaisimilla järjestetty taustavalaistus; koros-
tusvalo Davide Groppi Ozen S 300 -pintakohdevaloilla, värinä matta 
valkoinen. Riippuvalaisimet pesupöydän alueella: antiikkia, esim. 
domosmobilia/Chiasso Switzerland. Riippuvalaisimet meikkausalu-
eella / pesupöydän alueella: Flos Chasen -riippuvalaisimet.

Kalusteet
Vuode: Lowland, valmistaja Moroso, suunnittelija Patricia Urquiola. 
Sivupöydät: Shanghai Tip, valmistaja Moroso, suunnittelija Patricia 
Urquiola; Fjord, valmistaja Moroso, suunnittelija Patricia Urquiola. 
Lens, valmistaja B & B Italia, suunnittelija Patricia Urquiola; Fat 
Fat-Lady Fat, FF 66, valmistaja B & B Italia, suunnittelija Patricia 
Urquiola. Tuoli: Tropicalia, valmistaja Moroso, suunnittelija Patri-
cia Urquiola. Frilly, valmistaja Kartell, suunnittelija Patricia Urquiola. 
Tuoli ja jakkara: Re-trouvé, valmistaja Emu, suunnittelija Patri-
cia Urquiola. Vapaasti seisova metallikehyksinen peili, valmistettu 
tilaustyönä.

Sekalaiset koristeet
Matto: Crochet, valmistaja Paola Lenti; suunnittelijat Patricia Urquiola 
ja Eliana Gerotto; Sardinia Peacock -valaisin, valmistaja Moroso, 
suunnittelija Patricia Urquiola 

 Axor Urquiola -tuotteet ja täydentävät 
tuotteet 
 Meikkausalue 
1 x  pesuallashana malja-altaille  # 11034000
1 x  pyöreä pesumalja pöydälle asennettava  # 11301000
1 x  Flowstar-vesilukko  # 52100000

 Pesupöytä 1 
1 x  3-osainen pesuallashana, seinään kiinnitettävä  # 11042000
1 x  runko-osa  # 10303180
1 x  suorakulmainen pesumalja, pöydälle asennettava  # 11300000
1 x  Flowstar-vesilukko  # 52100000

 Pesupöytä 2 
1 x  yksiote pesuallashana, seinään asennettava  # 11026000
1 x   yksiotepesuallashanan runko-osa, 

seinään asennettava versio  # 10902180
1 x  suorakulmainen pesumalja, seinään asennettava  # 11302000
1 x  Flowstar-vesilukko  # 52100000
1 x  saippua-astia  # 42433000

 Kylpyamme 
2 x  ammehana termostaatilla, lattiaan asennettava  # 11422000
2 x   termostaatilla varustetun ammehanan runko-osa, 

lattiaan asennettava  # 10452180
2 x  kylpyamme  # 11440000

 Suihku 1 
1 x  piilotermostaatti  # 11731000
1 x  iBox-runko-osa yleiskäyttöön  # 01800180
2 x  sulkuventtiili  # 11960000
2 x  sulkuventtiilin runko-osa  # 15974180
1 x  Porter-pidike  # 11626000
1 x  Raindance Royale -yläsuihku  # 28420000
1 x  Raindance Royalen suihkuputki  # 27410000
1 x  yksittäinen koukku  # 42401000

 Suihku 2 
1 x  suihkupilari  # 11901000

 Lämmitin 
2 x  jakoseinälämmitin 
 (Peili (toinen puoli)/kuviointi ”Pilvet”  # 42510000
2 x  jakoseinälämmitin (“Pilvet“-kuvio)  # 42500000
1 x  kääntyvä peili lämmittimeen asennettava  # 42513000
1 x  yksittäinen koukku lämmittimeen asennettava  # 42515000
1 x  pyyhetanko lämmittimeen asennettava  # 42516000
4 x  jakoseinälämmittimen runko-osa  # 42512180
1 x  lämmitin, seinään asennettava  # 42501000
1 x  yksittäinen koukku lämmittimeen asennettava  # 42515000

 WC 
1 x  WC-harja ja teline  # 42435000
1 x  WC-paperiteline  # 42436000
1 x  Keramag 500 WC-istuin   # 202100
1 x  kylpypyyheteline  # 42460000
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 Viihtyisää ja pieneen tilaan sopivaa: Integroitu kylpyhuone on hienostunut olohuoneen ja kylpyhuoneen 
yhdistelmä. Muistuma 1900-luvun alusta: pesupöytä nukkuma-alueella ja suihku puutarhassa. Vihreä suodatin 
muodostaa rajan oleskelualueen ja ulkomaailman välille. Tälle suodatinalueelle on sijoitettu suihku. WC on suunniteltu 
täysin erilliseksi yksiköksi. Kaiken kaikkiaan tässä on pyritty tietoisesti ajattelemaan kylpyhuonetta uudella tavalla: se 
ei ole ainoastaan toiminnallinen huone vaan kokonainen yksilön hyvinvoinnille suunniteltu tila, johon sisältyy myös 
luonnollinen maailma. 

1.1

 Enemmän kuin pelkkä 
kylpyhuone. Paviljongin lähempi 
tarkastelu osoittaa, että se itse asiassa 
sisältää kolme erikokoista täydellistä 
kylpyhuonetta. Ne vaihtelevat pienestä 
kylpyhuoneesta suureen, symmetriseen 
kylpyhuonerakenteeseen. Koosta ja 
pohjapiirroksesta riippumatta Patricia 
Urquiolalle tyypilliset muotoiluelementit, 
kuten erilaisten tyylien ja esineiden yhdistely, 
vihreät suodatinalueet ja henkilökohtaiset 
rauhoittumisalueet, näkyvät kaikissa 
versioissa. 

1. 1

1. 2

1. 3

 Kylpyhuoneen pinta-ala 15 m² 
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 Hyvin mitoitettu pohjapiirros: Jos piirrät viivan paviljonkikylpyhuoneen kylpyammealueen läpi, syntyy 
erillinen hyvinvointialue. Kylpyamme on sijoitettu vastapäätä suodatinvyöhykkeen kasveja, niin että voit kylpiessäsi 
katsella vihreää tilaa. Myös suihkualue on osa tätä vihreää tilaa. Pesupöydän vieressä seinään on asennettu 
yksittäinen jakoseinälämmitin elementti. Näin jakoseinäelementti toimii pyyhelämmittimenä ja kiehtovana 
näkösuojana. 

 Harmonista symmetriaa: Tämä pohjapiirros kiehtoo symmetrisellä muotoilullaan, johon sisältyy kaksi erillistä 
henkilökohtaista aluetta. Kaksi pesupöytää on sijoitettu vastakkain. Näin te molemmat saatte oman tilan, jonka 
voitte järjestää mielenne mukaan. Toisella puolella seinään on asennettu pesumalja ja yksiotehana; vastakkaisella 
puolella taas malja-allas on sijoitettu pöydälle ja siihen yhdistetty 3-osainen hana. Myös suihkualueet on sijoitettu 
vastakkain, ja niitä erottaa luonnollinen suodatin. 

1.2

1.3

 Kylpyhuoneen pinta-ala 25 m² 

 Kylpyhuoneen pinta-ala 12,5 m² 
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 Tilaa hyvinvointiin: Tällä suunnittelunäkökulmalla Patricia Urquiola havainnollistaa sitä, miten hänen suunnitteluideoitaan 
voidaan toteuttaa perinteisessä suorakulmaisessa kylpyhuoneessa. Lattiasta kattoon yltävän ikkunan ansiosta huoneeseen tulvii 
runsaasti auringonvaloa. Kasvien yhteyteen syntyy ystävällinen, luonnollinen ympäristö, joka muistuttaa rakastavasti koristeltua 
kasvihuonetta. Kylpyamme on erotettu lepo- ja nukkumisalueesta jakoseinällä, ja siitä avautuu rentouttava näkymä vihertilaan. 
Vuodetta vastapäätä olevalla sisääntuloalueella on erittäin kätevä vaatekomero, johon voi kävellä sisään. 

2

 Kokonaispinta-ala 37 m², kylpyhuoneen pinta-ala 16 m² 
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 Materiaalit 
 Pesupöytä. Pesupöydän alusta: aiemmin rakennuksessa käytetyistä 
palkeista tehty tukeva puualusta, esim. tammea, käsitelty vettä hylki-
villä tiivisteaineilla. Corian Sienna Brown pesupöydän yläosa. Lat-
tian pinnoite Royal Mosa Black & White -posliinikiveä, valkoista, 900 
x 900 mm, valkoinen saumaus. Suihkualue: lattian on oltava luistama-
ton, viemärikanava lattian sisällä. Kylpyammeen alueella: 2 Céchirer 
1200 x 1200 keraamista laattaa, valmistaja Mutina, suunnittelija Pat-
ricia Urquiola (www.mutina.it). 

Seinät. Pyöristetty seinä / WC:n takaseinä / vaatekomero: Pinta: 
imi-Beton-betonijäljitelmäkomposiittimateriaalilevyt (www.imi-beton.
com). Kaapin liukuovissa uurteiset kahvat. Suihku: Royal Mosa Black 
& White -posliinikiveä, valkoista, 900 x 900 mm, valkoinen saumaus. 
Yhdistetty laudoitettu/lasiseinä: pystysuora puurakenne, jossa vaa-
kasuorat tuet, laudoitettu rakenne on säänkestävää tukevaa puuta, 
kuten lehtikuusta/douglaskuusta.  Kokonaan lasinen, lattiasta kattoon 
yltävä sisäseinä. Yksilölliset liukuelementit. Suihkualueella lasinen 
väliseinä: kehyksettömät, kokonaan lasiset elementit (karkaistua tur-
valasia), asennettu liukukiinnikkeisiin, esim. Sprinz Motion 700 -jär-
jestelmä. Seinään asennettu lattiasta kattoon yltävä, ohutreunainen 
peili. WC:n väliseinä: kokonaan lasinen heiluriovi (laminoitua turvala-
sia). Vaatekomeron sisustus: vaatetanko ruostumatonta terästä. 

Valaistus. Perusvalaistus on järjestetty suodatinalueen epäsuoralla 
valaistuksella. Kaikki valot voi himmentää. Pyöristetty seinä: sisään-
tuloalueella taustavalaistus pystysuorilla loistevaloilla. Korostusvalo 
pintaan asennetuilla kohdevaloilla, Davide Groppi Ozen S 300, 
matta valkoinen; riippuvalaisimet pesupöydän alueella: Flos Chasen 
-riippuvalaisimet.

Kalusteet. Vuode: Lowland, valmistaja Moroso, suunnittelija Patricia 
Urquiola. Sivupöydät: Shanghai Tip, valmistaja Moroso, suunnittelija 
Patricia Urquiola.

Tuoli. Frilly, valmistaja Kartell, suunnittelija Patricia Urquiola.

Sekalaiset koristeet. Matto: Sardinia Peacock Light, valmistaja 
Moroso, suunnittelija Patricia Urquiola.  

 Axor Urquiola -tuotteet ja täydentävät tuotteet 
 Pesupöytä 
1 x  Pesuallashana malja-altaille  #  11034000
1 x  Pyöreä pesumalja pöydälle asennettava  # 11301000
1 x  Flowstar-vesilukko   # 52100000
1 x  Hammasharjamuki  # 42434000

 Kylpyamme 
1 x  Termostaattinen amme- ja suihkuhana , 
 lattia-asennus  # 11422000
1 x   Termostaattisen amme- ja suihkuhanan runko-osa, 

lattia-asennus  # 10452180
1 x  Pyyhetanko  # 42460000
1 x  Kylpyamme  # 11440000

 Suihku 
1 x  Termostaatti piiloasennukseen  # 11731000
1 x  iBox-runko-osa yleiskäyttöön l # 01800180
2 x  Sulkuventtiili  # 11960000
2 x  Sulkuventtiilin runko-osa  # 15974180
1 x  Porter-pidike  # 11626000
1 x  Raindance Royale -yläsuihku  # 28420000
1 x  Raindance Royalen suihkuvarsi  # 27410000
1 x  Pyyhekoukku  # 42401000

 Lämmitin 
2 x  Jakoseinälämmitin (Peili / kuvionti ”Pilvet”)  # 42510000
1 x  Jakoseinälämmitin (“Pilvet“-kuvio)  # 42500000
1 x  Kääntyvä peili lämmittimelle  # 42513000
1 x  Pyyhekoukku lämmittimelle  # 42515000
1 x  Pyyhetanko lämmittimelle  # 42516000
3 x  Jakoseinälämmittimen runko-osa  # 42512180

 WC 
1 x  WC-harja ja teline  # 42435000
1 x  WC-paperiteline  # 42436000
1 x  Keramag 500 WC-istuin   # 202100
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 Tehokasta tilankäyttöä: Tämä kylpyhuone ei sovi ainoastaan yksityiskoteihin vaan on täydellinen ratkaisu myös ylelliseen 
hotellihuoneeseen. Suoraan sisäänkäyntialueella on vaatekomero ja erillinen WC pesualtaineen. Parveke kasveineen tuo huo-
neeseen valoa. Seinään asennettu pesuallas lisävarusteineen ja sen alla oleva puinen penkki tarjoavat runsaasti tilaa kaikille 
henkilökohtaisille esineille. 3

 Kokonaispinta-ala 41 m², kylpyhuoneen pinta-ala 11 m² 
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 Materiaalit 
 Pesupöytä. Tilaustyönä valmistettu puinen penkki: tukeva tammike-
hys, palmikoitu istuinpinta. Maks.korkeus: 35 cm.

Lattian pinnoitteet. Ardex Pandomo Floor, sementtipohjainen 
pohjustusaine, valkoinen (www.ardex-pandomo.de). Suihkun, kyl-
pyammeen ja pesupöydän alueet: Graniti Fiandre, Taxos Extra 
600 x 600 mm, valkoinen, valkoinen saumaus.

Seinät. Sisäseinät: kuviollinen rappaus, valkoinen RAL 9016. Pyö-
ristetty seinä: Pandomo Wall, vaaleanharmaa. Suihku: Graniti Fian-
dre, Taxos Extra 600 x 600 mm, valkoinen, valkoinen saumaus. Sisäti-
lojen liukuovijärjestelmä, MSTS 5000 Vario, valmistaja Dorma (www.
dorma-glas.de). Vaatekomero: Burg Kama -kylpyhuonekalustesarja RC 
40. Yhdistetty laudoitettu/lasiseinä: laudoitettu rakenne, alumiiniset 
U-profiilit asennettu yhteen kehykseen. Jauhemaalattu pinta, valkoinen 
RAL 9016. Sisätilojen kokonaan lasinen, lattiasta kattoon yltävä seinä. 
Yksilölliset liukuelementit. Suihku- ja WC-alueella lasinen väliseinä: 
Sisätilojen liukuovijärjestelmä, MSTS 5000 Vario, valmistaja Dorma 
(www.dorma-glas.de).

Valaistus. Perusvalaistus on järjestetty suodatin- ja sisäänkäyntialu-
een epäsuoralla valaistuksella. Kaikki valot voi himmentää. Korostus-
valo Davide Groppi Ozen S 300 -pintakohdevaloilla, matta valkoinen.

Kalusteet. Vuode: Lowland, valmistaja Moroso, suunnittelija Patri-
cia Urquiola. Sivupöydät: Shanghai Tip, valmistaja Moroso, suunnit-
telija Patricia Urquiola. Fjord, valmistaja Moroso, suunnittelija Patri-
cia Urquiola. Istuin: Retrouvé, valmistaja Emu, suunnittelija Patricia 
Urquiola.

Sekalaiset koristeet. Matto: Aperalda, valmistaja Paola Lenti, suun-
nittelijat Patricia Urquiola ja Eliana Gerotto. Crochet, valmistaja Paola 
Lenti, suunnittelijat Patricia Urquiola ja Eliana Gerotto. Sardinia Flo-
wer Light, valmistaja Moroso, suunnittelija Patricia Urquiola. 

 Axor Urquiola -tuotteet ja täydentävät tuotteet 
 Pesupöytä 
1 x  yksiote pesuallashana, seinään asennettava  # 11026000
1 x   yksiotepesuallashanan runko-osa, 

seinään asennettava versio  # 10902180
1 x  suorakulmainen pesumalja, seinään asennettava  # 11302000
1 x  Flowstar-vesilukko  # 52100000
1 x  saippua-astia  # 42433000

 Kylpyamme 
1 x  Termostaattinen amme-ja suihkuhana, 
 lattia-asennus  # 11422000
1 x   Termostaattisen amme- ja suihkuhanan runko-osa, 

lattia-asennus  # 10452180
1 x  Kylpyamme  # 11440000

 Suihku 
1 x  Termostaatti piiloasennukseen  # 11731000
1 x  iBox-runko-osa yleiskäyttöön  # 01800180
2 x  Sulkuventtiili  # 11960000
2 x  sulkuventtiilin runko-osa  # 15974180
1 x  Porter-pidike  # 11626000
1 x  Raindance Royale -yläsuihku  # 28420000
1 x  Raindance Royalen suihkuvarsi  # 27410000

 Lämmitin 
1 x  Lämmitin, seinäasennus  # 42501000
1 x  Kääntyvä peili lämmittimelle  # 42513000

 WC 
1 x  3-osainen pesuallashana, seinään kiinnitettävä  # 11042000
1 x  3-osaisen pesuallashanan runko-osa, 
 seinään kiinnitettävä  # 10303180
1 x  Suorakulmainen pesumalja, seinään asennettava  # 11302000
1 x  Flowstar-vesilukko  # 52100000
1 x  WC-harja ja teline  # 42435000
1 x  WC-paperiteline  # 42436000
1 x  Keramag 500 WC-istuin   # 202100



16 Axor Urquiola

 Inspiraatio. Patricia Urquiola on kehittänyt erilaisia sisustussuunnittelukäsitteitä Axor 
Urquiola -kylpyhuoneeseen. Etenkin kasvit ovat luonteenomaisia elämänlaadulle ja 
todellinen hyvinvoinnin merkki. Suodatinvyöhykkeinä ne luovat sujuvan siirtymän urbaa-
niin ulkomaailmaan ja jakavat huoneen hienovaraisesti eri osiin. Tässä uudelleen muo-
toillussa asuintilassa vallitsee kuitenkin edelleen tunne runsaasta, avoimesta ympäristöstä 
ja lämpimän kutsuvasta ilmapiiristä. Huoneeseen syntyy eloisia yksityisiä ja rauhoittu-
miseen sopivia alueita, jotka tarjoavat samalla tilan, jossa voit kommunikoida muiden 
kanssa ja nauttia muiden seurasta. Seuraavissa esimerkeissä neuvotaan Patricia Urquio-
lan unelmakylpyhuoneen tärkeimpien osien joustavaa ja luovaa käyttöä täysin omien 
yksilöllisten valintojesi mukaan – silloinkin, kun pohjapiirros on valmiina. 



17 Inspiraatio 

 A: Eräs Axor Urquiola -kylpyhuoneiden tärkeä osa ovat suodatin-
vyöhykkeet, joiden luomisessa voidaan käyttää lasiseiniä. Jos kylpy-
huoneessa ei ole lattiasta kattoon yltäviä ikkunoita, valonlähde kas-
veineen voi myös toimia luonnollisena suodatinvyöhykkeenä. 

 B: Hienovaraisesti kaartuvat seinät tehostavat kylpyhuoneen luo-
maa harmonista ja energistä vaikutelmaa.  Jopa pohjapiirrok-
sen ollessa suorakulmainen pystytään luomaan pyöreitä, peh-
meitä seinämuotoja muotoiluelementtinä käyttämällä esimerkiksi 
Wedi-elementtejä. 

 C: Tässä käsitteessä pesualtaiden sijoittelu vinosti vastakkain kes-
kellä olevalle pöydälle tarjoaa käytännöllisen ratkaisun erilais-
ten odotusten täyttämiseksi. Näin jokainen saa vapaasti järjestää 
pesupöytänsä oman mielensä mukaan. 

 D: Malliston jakoseinäjärjestelmän avulla voit jäsennellä tilaa ja 
erotella eri alueet mielesi mukaan. Esimerkiksi olemassa olevassa 
kylpyhuoneessa Jakoseinäjärjestelmän avulla voidaan erottaa WC 
muusta kylpyhuoneesta. 
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 Jakoseinälämmitin. Muinaisessa Japanissa jakoseiniä ei käytetty ainoastaan tuulen-
suojana vaan myös huoneiden rakentamiseen. 1700-luvun Euroopassa niitä käytettiin 
lähinnä näköesteenä. Axor Urquiola -jakoseinä on paljon enemmän kuin näköeste tai 
huoneen rakennetta muotoileva elementti. Yksittäisiä jakoseinäelementtejä voi täydentää 
monilla toiminnallisilla lisävarusteilla, kuten yksittäisellä pyyhekoukulla, pyyhetangolla 
tai kääntyvällä peilillä, omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Elementtejä voi käyttää 
moduuleina, ja niihin on saatavana myös lämmitystoiminto. Ainutlaatuinen jakoseinän, 
lämmittimen, peilin ja naulakon yhdistelmä. Sijoitettiinpa nämä elementit seinälle tai 
vapaasti seisoviksi huoneeseen, ne tarjoavat ainutlaatuisen ja älykkään ratkaisun poh-
japiirroksesta riippumatta. Modulaaristen jakoseinäelementtien lisäksi mallistoon kuuluu 
myös seinään asennettava lämmitin. 



19 Jakoseinälämmittimet 

 Jakoseinä ja lämmin seinä yhdessä: Kun useita yksittäisiä elementtejä yhdistetään, syntyy jakoseinä, joka uudistaa koko huoneen 
rakenteen. Tukevuuden saavuttamiseksi vapaasti seisova kokoonpano vaatii ainakin kahden jakoseinäelementin yhdistämisen 120° kul-
massa. Suuremmissa huoneissa jakoseinäelementtiin voidaan lisätä lisäelementtejä, jotka suurentavat lämmityskapasiteettia. 

 Jakoseinä lämmitystoiminnolla! Yksittäinen jakoseinäele-
mentti voidaan sijoittaa suoraan kulmaan seinään nähden seinä-
kiinnikkeen avulla. Kiinnikkeet asennetaan lattiaan. Mielenkiin-
toisen arkkitehtonisen vaikutelman lisäksi tämä asennustapa lisää 
rakennetta ja näköesteen pieniinkin kylpyhuoneisiin. 

 Perinteinen seinään asennettava malli. Siroutensa ansi-
osta seinään asennettava lämmitin on täydellinen ratkaisu pienem-
piin kylpyhuoneisiin ja syvennyksiin. Voit parantaa lämmittimen toi-
minnallisuutta asentamalla koukun pyyhkeelle ja kylpytakille sekä 
kääntyvän peilin. 
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 Levitä laasti ja laatoita.  Jakoseinälämmitinelement-
tien asennus. 

 Aseta runko-osa viimeiste-
lemättömälle lattialle (tukevuu-
den vuoksi tarvitaan ainakin 2 
runko-osaa) ja poraa ja ruuvaa 
ne lattiaan. 

 Liitä syöttö- ja paluuputket 
perussarjoihin suunnittelu- ja lii-
täntätyypin mukaan. 

11 2

3 4

 Jakoseinälämmitin 
(vapaasti seisova)

Jakoseinälämmitin on vapaasti 
seisova jakoseinä, johon kuu-
luu lämmitystoiminto. Se koostuu 
yksittäisistä elementeistä (tuke-
vuuden vuoksi tarvitaan vähin-
tään 2 elementtiä), jotka on 
yhdistettävä 120° kulmaan. Ele-
mentit koostuvat normaalista 
paneelilämmittimestä, jonka ala-
osassa on liitännät 300 mm:n 
välein, sekä verhouselemen-
teistä, joissa on ”Pilvet”-reikäku-
vio # 42500000 tai yksipuolinen 
peili # 42510000. Asiakkaan on 
asennettava lämmittimen sääte-
lyyn erillinen termostaatti, jossa 
on erillinen, seinään kiinnitettävä 
säädin.
Huomaa: Jakoseinälämmitin 
asennetaan viimeistelemättömälle 
lattialle erityisen runko-osan 
(# 42512180) avulla. Runko-osa 

on asetettava tarkalleen oikeaan 
asentoon. Sen sisällä kulkevat 
syöttö- ja paluuputket, ja se ohjaa 
ne oikeaan paikkaan lämmitinele-
menteissä. Runko-osa valetaan 
rapattuun lattiaan, joka on pei-
tetty laatoilla tai muulla sopivalla 
lattiapinnoitteella. Käytettäessä 
elementtiä, johon kuuluu (yksipuo-
linen) peili, lämmityslevy on asen-
nettava oikeaan asentoon, koska 
peilipaneelia ei voi muuttaa asen-
nuksen jälkeen. 

 1. Lämmityksen asennus

Lämmitinelementtejä ohjataan 
syöttö- ja paluujärjestelmän 
avulla, ja ne on kytketty samaan 
lämmityspiiriin kuin kylpyhuoneen 
lämmitys. Liitännät tehdään lat-
tian läpi, ja tarvittavat syöttö- ja 
paluuputket on suunniteltava ja 
asennettava oikeaan kohtaan. 
Ihanteellista on kytkeä useita läm-
mityslevyjä lämmityspiiriin rinnak-
kain tai jakolohkon kautta sekä 
syöttö- että paluupuolelle. Näin 
voidaan varmistaa, että jakosei-
nän kaikkien yksittäisten lämmiti-
nelementtien lämpötila ja lämmi-

tyskapasiteetti ovat yhtä suuret. 
Säätely tapahtuu suoraan jako-
lohkon kautta, tai jos lämmittimet 
on kytketty rinnakkain, syöttöjär-
jestelmään sijoitetun keskuster-
mostaatin avulla. Liitännät ovat 
⅜" oikealle ja vasemmalle läm-
mitinelementistä. Matalissa 
lämpötiloissa jakoseinälämmi-
tintä voi käyttää pyyhelämmitti-
menä ja lattialämmityksen täy-
dennyksenä; virtauslämpötilan 
tulisi olla 50°C, jolloin lämmi-
tyskapasiteetti on noin 390 wat-
tia/elementti (mitattu standardin 
EN 442 mukaisesti). Jos virtauk-
sen lämpötila lämmitintä käytet-
täessä on noin 75°C, lämmitys-
kapasiteetti on noin 729 wattia/
elementti (mitattu standardin EN 
442 mukaisesti).  Lämmitinjärjes-
telmän käyttöpaine on enintään 
10 bar. Maksimikäyttölämpötila 
on 90°C. 
 Huomaa: Lämmityskapasiteetti 
on likiarvo (mitattu standardin 
EN 442 mukaisesti), ja todelli-
nen lämmitysteho huoneessa riip-
puu huoneen koosta, seinien omi-
naisuuksista ja siitä, miten usein 
huonetta tuuletetaan. Minimie-
täisyyttä lattiaan voi säätää. 

Runko-osan kokonaiskorkeus on 
360 mm, ja siihen kuuluu noin 
120 mm:n säätövara lattian raken-
teen kompensoimiseksi. 

 2. Syöttöputket

Kaikki normaalit putkimateriaalit 
kytketään suoraan lämmittimeen 
puristusliittimillä, Eurokonus-liitin, 
arvo enintään SW32. 

 3. Lisävarusteet 

 Kääntyvä peili  # 42513000 
 Pyyhekoukku   # 42515000 
 Pyyhetanko  # 42516000



21 Jakoseinälämmittimet 

 Lämmitinelementtien 
liittäminen. 

 Lisävarusteiden asentami-
nen etupaneeleihin.
Kiinnityselementin asentaminen 
pyyhetankoa varten. 

Pyyhetangon  asentaminen.  Kiinnityselementin asen-
taminen yksittäistä pyyhekouk-
kua varten. 

 Pyyhekoukun asentaminen.  Lisävarusteiden asentami-
nen etupaneeleihin. Etupanee-
lien ripustaminen. 

 Kääntyvän peilin asentami-
nen. Sivupaneelin irrottaminen. 
Kääntyvän peilin asentaminen. 

 Etupaneelin ripustaminen. 

5 6

7 8

9 10

11 12
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 Aseta runko-osa (1 runko-
osa) viimeistelemättömälle latti-
alle, poraa ja ruuvaa se lattiaan. 
Liitä syöttö- ja paluuputket runko-
osiin suunnittelu- ja liitäntätyypin 
mukaan. 

 Levitä laasti ja laatoita. 

 Jakoseinälämmitinelementin 
asennus.
Seinäkiinnityselementin asennus. 

 Etupaneelin ripustaminen. 

 Jakoseinälämmitin 
(seinään asennettava)

Seinään asennettava jakoseinä-
elementti on lämmitystoiminnolla 
varustettu jakoseinäelementti. 
Se koostuu yksittäisestä elemen-
tistä, joka on kiinnitetty seinään 
kapealta puoleltaan. Elementti 
koostuu normaalista paneeli-
lämmittimestä, joka kiinnitetään 
alhaalta päin, sekä verhousele-
menteistä, joissa on reikäkuvio (# 
42500000) tai yksipuolinen peili 
(# 42510000). Lämmitintä sää-
dellään erillisellä termostaatilla, 
johon kuuluu erillinen, seinään 
asennettu säädin. 
Huomaa: Seinään kiinnitetty 
jakoseinälämmitin on asennettu 
viimeistelemättömään lattiaan 
erityisen runko-osan varaan (# 
42512180). Runko-osa on ase-
tettava täsmälleen oikeaan asen-

toon. Sen sisällä kulkevat syöttö- 
ja paluuputket, ja se ohjaa ne 
oikeaan paikkaan lämmitinele-
menteissä. Runko-osa valetaan 
rapattuun lattiaan, joka on pei-
tetty laatoilla tai muulla sopivalla 
lattiapinnoitteella. Käytettäessä 
elementtiä, johon kuuluu (yksipuo-
linen) peili, lämmityslevy on asen-
nettava oikeaan asentoon, koska 
peilipaneelia ei voi muuttaa asen-
nuksen jälkeen. 

 1. Lämmityksen asennus

Lämmitinelementtejä ohja-
taan syöttö- ja paluujärjestel-
män avulla, ja ne on kytketty 
samaan kiertopiiriin kuin kylpy-
huoneen lämmitys. Liitännät teh-
dään lattian läpi, ja tarvittavat 
syöttö- ja paluuputket on suunni-
teltava ja asennettava oikeaan 
kohtaan. Lämmitintä säädellään 
syöttöjärjestelmään kuuluvalla 
keskustermostaatilla. Liitännät 
ovat ⅜" oikealle ja vasemmalle 
lämmitinelementistä. Matalissa 
lämpötiloissa jakoseinälämmi-
tintä voi käyttää pyyhelämmitti -
menä ja lattialämmityksen täy-

dennyksenä; virtauslämpötilan 
tulisi olla 50°C, jolloin lämmi-
tyskapasiteetti on noin 390 wat-
tia/elementti (mitattu standardin 
EN 442 mukaisesti). Jos virtauk-
sen lämpötila lämmitintä käytet-
täessä on noin 75°C, lämmitys-
kapasiteetti on noin 729 wattia/
elementti (mitattu standardin EN 
442 mukaisesti).  Lämmitinjärjes-
telmän käyttöpaine on enintään 
10 bar. Maksimikäyttölämpötila 
on 90°C. 
 Huomaa: Lämmityskapasiteetti 
on likiarvo (mitattu standardin 
EN 442 mukaisesti), ja todelli-
nen lämmitysteho huoneessa riip-
puu huoneen koosta, seinien omi-
naisuuksista ja siitä, miten usein 
huonetta tuuletetaan. Minimietäi-
syyttä seinään voi säätää. Runko-
osan kokonaiskorkeus on 360 
mm, ja siihen kuuluu noin 120 
mm:n säätövara lattian rakenteen 
kompensoimiseksi. 

 2. Syöttöputket

Kaikki normaalit putkimateriaalit 
kytketään suoraan lämmittimeen 
puristusliittimillä, Eurokonus-liitin, 
arvo enintään SW32. 

 3. Lisävarusteet 

 Kääntyvä peili   # 42513000 
 Pyyhekoukku   # 42515000 
 Pyyhetanko   # 42516000

1 2

3 4
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 Aseta seinäkiskot paikoilleen 
ja ruuvaa ne kiinni seinään. 

 Asenna lämmittimen 
kiinnikkeet. 

 Asenna lämmitinelementti.
Liitä termostaattiventtiilin syöttö- 
ja paluupuolelle. 

 Verhouspaneelin 
ripustaminen. 

1 2

3 4

 Lämmitin (seinään 
kiinnitettävä)

Seinään kiinnitettävä lämmiti-
nelementti koostuu normaalista 
paneelilämmittimestä, joka kiin-
nitetään alta päin keskeltä, sekä 
verhouspaneeleista, joissa on rei-
käkuvio. Lämmitintä säädellään 
termostaatilla; suosittelemme 
designtermostaattia, jonka pinta-
materiaalina on tyylikäs ruostu-
maton teräs tai kromi.  

 1. Lämmityksen asennus

Lämmitinelementtejä ohjataan 
syöttö- ja paluujärjestelmän 
avulla, ja ne on kytketty samaan 
kiertopiiriin kuin kylpyhuoneen 
lämmitys. Liitäntä tehdään lat-
tian läpi, ja tarvittavat syöttö- 
ja paluuputket on suunniteltava 
ja asennettava täsmälleen oike-
aan kohtaan. Liitännät ovat 2 x  
½" syöttö oikealla, paluu vasem-
malla, sekä 50 mm nuppiväli. 
Matalissa lämpötiloissa jakosei-
nälämmitintä voi käyttää pyyhe-
lämmittimenä ja lattialämmityksen 
täydennyksenä; virtauslämpöti-
lan tulisi olla 50°C, jolloin lämmi-
tyskapasiteetti on noin 525 wat-
tia (mitattu standardin EN 442 
mukaisesti). Jos virtauksen läm-
pötila lämmitintä käytettäessä on 

noin 75°C, lämmityskapasiteetti 
on noin 982 wattia (mitattu stan-
dardin EN 442 mukaisesti).  Läm-
mitinjärjestelmän käyttöpaine on 
enintään 10 bar. Maksimikäyttö-
lämpötila on 90°C. Minimietäi-
syys lattiasta on 150 mm. 
 Huomaa: Lämmityskapasiteetti 
on likiarvo (mitattu standardin 
EN 442 mukaisesti), ja todellinen 
lämmitysteho huoneessa riippuu 
huoneen koosta, seinien ominai-
suuksista ja siitä, miten usein huo-
netta tuuletetaan. 

 2. Syöttöputket

Kaikki normaalit putkimateriaalit 
kytketään suoraan vakiotermos-
taattiin puristusliittimillä, Euroko-
nus-liitin, arvo enintään SW32. 

 3. Lisävarusteet

Lämmittimen voi varustaa kään-
tyvällä peilillä (# 42513000), 
joka on tilattava erikseen. Sen voi 
asentaa lämmittimen oikealle tai 
vasemmalle puolelle. Lisävarus-
teet voi ruuvata verhouspanee-
liin. Lisävarusteina ovat saata-
vana 465 mm kylpypyyhepidike 
(# 42516000) ja yksittäinen 
koukku (# 42515000). Lisävarus-
teet asennetaan verhouspanee-
lissa oleviin ennalta määritettyi-
hin kohtiin. 
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24 Axor Urquiola

 Jakoseinälämmitin ja jakoseinä 
(vapaasti seisova ja seinään kiinnitettävä) 

 Lämmitin (seinään asennettava) 



25 Jakoseinälämmittimet 

 Jakoseinälämmitin, lattiaan 
asennettava. “Pilvet“-kuviolla,
1840 x 553 x 50 mm 
(kork., lev., syv.), lämpökapasiteetti 
noin 730 W (75/65/20°) EN 442 
# 42500000*

 Runko-osa  # 42512180

 Jakoseinälämmitin, lattiaan 
asennettava. Peili (toinen puoli)/
“Pilvet“-kuviolla, 1840 x 553 x 50 mm 
(kork., lev., syv.), lämpökapasiteetti 
noin 730 W (75/65/20°) EN 442 
# 42510000*

 Runko-osa  # 42512180

 Jakoseinä, lattiaan asennettava. 
“Pilvet“-kuviolla, 
1840 x 553 x 50 mm 
(kork., lev., syv.) 
# 42505000*

 Runko-osa  # 42512180

 Jakoseinä, lattiaan asennettava. 
Peili (toinen puoli)/ “Pilvet“-kuviolla,
1840 x 553 x 50 mm (kork., lev., syv.) 
# 42511000*

 Runko-osa  # 42512180

 Runko-osa, lattia-asennus 
jakoseinälle 
ja jakoseinälämmittimelle 
# 42512180

 Seinäkiinnike jakoseinälle 
(ei kuvassa) 
# 42514000

 Kääntyvä peili 
1840 x 241 x 13 mm 
(kork., lev., syv.) 
# 42513000

 Pyyhekoukku 
# 42515000

 Pyyhetanko, ulkomitta 465 mm 
# 42516000

 Lämmitin, seinäasennus „Pilvet“-kuviolla, 
1840 x 553 x 82 mm (kork., lev., syv.), 
lämpökapasiteetti noin 980 W 
(75/65/20°) EN 442 
# 42501000

 Kääntyvä peili 
1840 x 241 x 13 mm 
(kork., lev., syv.) 
# 42513000

 Pyyhekoukku 
# 42515000

 Pyyhetanko, ulkomitta 465 mm 
# 42516000

 Seinäkiinnike jakoseinälle 
# 42514000

 * lattialla vapaasti seisovaan asennukseen 
on vakauden takia asennettava vähintään 
2 jakoseinäelementtiä 
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Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Ivica Dilber (Credo Centar), 
Dipl. Ing. (FH) Arkas Förstner (fön,design_), Architect A.V.B. Joop Gerards, Dipl. Architekt ETH/SIA Daniel Lischer 
(Lischer Partner Architekten Planer AG), Dipl.- Ing. Innenarchitekt BDIA Christian Wadsack (HOFMANN + WADSACK), 
Friedhelm Weinkopf (WEINKOPF GmbH)
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