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Axor Cit terio E

Axor Citterio E’nin zarafeti tanıdık, ama yine de çok yeni olanla klasik görünüm ve modern işlevselliğin kombinasyonunda 

saklıdır. Olgunlaşmış biçimi ile bu koleksiyon zamana meydan okuyan yüksek değeri ince bir zarafetle bir araya getirmektedir. 

Suyun günlük kullanımı çok özel bir duruma dönüştürülmektedir.

Axor’un tasarımın beyefendisi İtalyan Antonio Citterio ile birlikte geliştirdiği bu yeni koleksiyon aynı zamanda yaşanan günü de 

değerli kılmaktadır. Ve banyo … Lavabo tezgâhı, duş ve küvet için hem klasik hem de modern ortama, bir apartman dairesine olduğu 

gibi Art Nouveau stilinde bir villaya da uyum sağlayan bir koleksiyon.
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Axor Cit terio E

 Suyun zenginliği lavabo tezgâhına nasıl yansıtılır? Hassas biçimlendirilmiş yüzeyler ve kenarlar, yumuşak 
yuvarlıklarla birlikte yumuşak ve uyumlu bir dokunuş hissini vermektedir. Zarif ve yumuşak çapraz volanlar gibi 
klasik biçimlerle. Bir armatürün keyifle kullanılması mümkün müdür? 

06



/  Lavaboda  / 07



Axor Cit terio E

Tek kollu lavabo bataryasında zarafet ve kullanım konforu bir araya geliyor. Yumuşak 
biçimler ve Softcube görünümündeki rozetlerle ve ince Joystick kolla kombine edilmiş 
mükemmel yüzeyler ve kenarlar yüksek kalitenin ifadesidir. Buna, zarif Axor Universal 
Accessories fevkalade bir uyum sağlamaktadır.
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Axor Cit terio E

3 delikli lavabo bataryası için karakteristik olan, klasik görünümlü çapraz Volanlardır. 
Volanlar ergonomik ve yumuşak yuvarlaklıklarla biçimlendirilmiştir, elde çok güzel bir 
dokunma hissi bırakmakta ve çok kolay kullanılmaktadır.
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Axor Cit terio E

Örneğin beyaz mermerli bir otel banyosu gibi ışıklı bir ortamda da tek 
kollu lavabo bataryası tezgâh üstü lavabonun yanında zarif bir figür 
olarak durmaktadır. Sadece Axor Manufaktur ile üretilen kırmızı altın 
renkli kaliteli yüzey özel ve olağan dışıdır.

On iki özel yüzey Axor Özel Üretim Merkezinde modern ve çevre 
dostu PVD yöntemi ile üretilmiştir ve bu nedenle de gerçekten asildir 
ve yüksek bir kaliteye sahiptir. Çizilmeye karşı çok dayanıklı olması, 
yüzeyinin sürekli olarak parlak kalması ve temizlik malzemelerine ve 
korozyona karşı yüksek direnç özelliği nedeniyle rafine ürünler örneğin 
oteller gibi genel mekanlar için çok uygundur.
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Axor Cit terio E

 Üzerinde iyi düşünülmüş tasarım duş yapmayı kolaylaştırmaktadır: Çıkışlar anlaşılır 
semboller içeren değiştirme koluyla sezgisel olarak, su miktarı ise klasik görünümlü çapraz 
kolu kullanarak konforlu biçimde kontrol edilebilir. Sıcaklık silindirik termostat kol üzerinden 
ayarlanır. Çift kanallı zarif duş setinde ergonomik ve kolay ulaşılabilen sürgü duşun 
yüksekliğinin ayarlanmasına yardım eder. 
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Axor Cit terio E

Kişiye özgü tasarım için sınır yoktur: Termostat modülü 38 x 12 yatay veya dikey olarak, her 3 çıkış 
için ayrı ayrı rozetlerle kullanılabilir. Kendini kanıtlamış Axor ShowerCollection sistemi bazındaki 
temel iç gövdeyle montaj, 10 mm’lik aralıklarla seri olarak ölçüye göre gerçekleştirilir. Just mix it 
sloganı altında ana sistem ve ürünlerin 12 x 12 ölçülendirmesi duşun planlanmasında daha fazla 
kişisellik ve yaratıcılık için, örneğin duş modülü veya porter ünitesi ile daha başka olanaklar da 
sunmaktadır. Zarif görünüm, duş için uygun Axor Universal Accessories ile tamamlanabilir.
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Axor Cit terio E



Select teknolojisi duş almayı kolay ve konforlu hale getirir. Özellikle de konuğun armatürleri 
sezgisel olarak kullanmak istediği bir otel banyosunda. Çıkışlar bir tuşa basılarak kolayca 
etkinleştirilebilir. El duşunun akışı da aynı biçimde duş setinin çok fonksiyonlu tiji üzerinden kolayca 
ve optimum düzeyde kişisel yüksekliğe ayarlanabilir.
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Axor Cit terio E

 Küvette de zamana meydana okuyan klasik tasarım, örneğin tabanda bulunan küvet 
termostatındaki çapraz kollar üzerinden mükemmel kenarları ve yumuşak biçimleri ile 
devam etmektedir. Küvet girişinden el duşuna geçiş, eller sabunluyken de yönlendirici 
düğmesi üzerinden kendinden aktive edilebilir. 
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Axor Cit terio E

4 delikli termostatik küvet bataryası küvet 
için zarif bir üründür. Aynı zamanda volanlar 
konforlu ve sezgisel olarak kullanılır: sıcaklık 
silindirik kol üzerinden, su miktarı ergonomik 
çapraz kol üzerinden.
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Axor Cit terio E

Yerden termostatik küvet bataryası mekândaki göze çarpan 
en önemli objedir. Basit çubuk şeklindeki el duşu iki sprey 
türüne sahiptir, zarif çapraz kol su miktarını ayarlar ve termostat 
üzerinden sıcaklık güvenli bir biçimde ayarlanır.
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Axor Cit terio E

Ürüne genel bakış &
Planlama örnekleri
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Ürüne genel bakış &
Planlama örnekleri
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Lavabo için, kumandasız,  
tek kollu lavabo bataryası 115
Ürün No. 36102000

Kumandalı  
tek kollu lavabo bataryası 150
Ürün No. 36100000
kumandasız (Resimsiz)
Ürün No. 36101000

Tezgâh üzeri lavabolar için,  
kumandasız, tek kollu lavabo  
bataryası 215
Ürün No. 36103000

Tezgâh üzeri lavabolar için,  
kumandasız, tek kollu lavabo  
bataryası 280
Ürün No. 36104000

Tek girişli musluk 
Ürün No. 36105000

Duvara montaj için sıva altı,  
220 mm gaga, rozetli,  
tek kollu lavabo bataryası
Ürün No. 36106000 
Duvara montaj için sıva altı,  
220 mm gaga, plakalı,  
tek kollu lavabo bataryası (Resimsiz)
Ürün No. 36114000 
İç set 
Ürün No. 13622180

3 delikli, plakalı ve kumandalı lavabo 
bataryası 
Ürün No. 36116000*
3 delikli, rozetli ve kumandalı lavabo 
bataryası (Resimsiz)
Ürün No. 36108000**

3 delikli, 220 mm gaga,  
duvara montaj için, sıva altı,  
plakalı lavabo bataryası
Ürün No. 36115000 
3 delikli, 220 mm gaga,  
duvara montaj için, sıva altı,  
rozetli lavabo bataryası (Resimsiz)
Ürün No. 36107000
İç set 
Ürün No. 10303180

Kumandalı  
tek kollu bide bataryası 
Ürün No. 36120000

L AVABO

BİDE

Axor Cit terio E

Tüm lavabo bataryaları akım limitleyiciye sahiptir (5 lt/dak.). · * Sadece düz ve pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir. · ** Çıkışların ve kolların serbestçe 

konumlandırılabilmesi için: 3 delikli bataryalara uygun hortum uzatması (Ürün No. 38959000) kullanılmalıdır.
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Gaga, 
projeksiyon 180 mm 
Ürün No. 36425000

2 delikli, termostatlı küvet kenarı bataryası 
Ürün No. 36412000
İç set 
Ürün No. 13550180

Yerden termostatik küvet bataryası 
Ürün No. 36416000
İç set 
Ürün No. 10452180

BANYO

4 delikli, termostatik küvet kenarı bataryası 
Ürün No. 36411000
İç set 
Ürün No. 15460180
4 delikli, set üstü küvet bataryası (Resimsiz) 
Ürün No. 36410000
İç set 
Ürün No. 15465180

TERMOSTATIK/ VALF

/ Ürüne genel bakış /

Termostatik duş bataryası,  
Aplike
Ürün No. 36160000

Termostatik banyo bataryası,  
Aplike
Ürün No. 36140000
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Axor Cit terio E

Axor ShowerSelect Valf,  
3 çıkış için, Ankastre
Ürün No. 36773000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

Axor ShowerSelect Termostat,  
1 çıkış için, Ankastre
Ürün No. 36705000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

Termostat modülü 38 x 12, plakalı,  
2 çıkış için, sıva altı
Ürün No. 36703000
İç set 
Ürün No. 36701180

Termostat modülü 12 x 12,  
Ankastre
Ürün No. 36702000
İç set 
Ürün No. 10754180

Açma-kapama valfi 12 x 12,  
Ankastre 
Ürün No. 36771000
Sıralı montaj için iç set (10 mm mesafe) 
Ürün No. 10971180
serbest montaj için
DN15 Mil Ürün No. 15973180
DN15 Seramik Ürün No. 15974180
DN20 Mil Ürün No. 15970180

Trio®-/Quattro® açma kapama ve yönlendirme 
12 x 12, ankastre
Ürün No. 36772000
Doğrudan kombinasyonda kurulum için İç set 
(10 mm mesafe) 
Ürün No. 36770180
serbest montaj için
İç set Trio® Ürün No. 15981180
İç set Quattro® Ürün No. 15930180

Axor ShowerSelect Termostat,  
Highflow, Ankastre
Ürün No. 36711000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

Axor ShowerSelect Termostat,  
Highflow, Ankastre, 1 çıkış  
ve 1 ek çıkış için
Ürün No. 36706000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

TERMOSTATIK/ VALF

A XOR SHOWERSELECT

Termostat modülü 38 x 12,  
3 tek rozetli, 3 çıkış için, sıva altı
Ürün No. 36704000
İç set 
Ürün No. 36708180

32



/ Ürüne genel bakış /

Axor ShowerSelect Termostat,  
2 çıkış için, Ankastre
Ürün No. 36707000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

Duş modülü 12 x 12,  
Ankastre 
Ürün No. 36822000
Sıralı montaj için İç set (10 mm mesafe) 
Ürün No. 28486180

Porter ünitesi 12 x 12 
Ürün No. 36724000
Sıralı montaj için İç set (10 mm mesafe)
Ürün No. 28486180 

Tepe duşu 3jet Ø 120 mm
Ürün No. 39740000
Duvar plakası 12 x 12 baş duşu için
Ürün No. 36725000
Tepe duşu için duş dirseği 230 mm
Ürün No. 27412000

Duş seti şunlardan oluşur:  
Raindance Select S 120 3jet el duşu,  
Duş tiji (dış ölçü: 1009 mm)  
ve duş hortumu 160 cm 
Ürün No. 36735000

DUŞ

Yüzey krom (-000) 
 
Diğer özel yüzeyler, örneğin kırmızı 
altın gibi, sadece Axor Özel üretim 
departmanında üretilmektedir. 
 
Antonio Citterio tarafından tasarlanmış olan 
uygun Axor Universal Accessories için ayrı 
broşürümüze bakın. 
 
Axor Citterio E için daha fazlasını ve diğer 
uygun ürünleri internette bulabilirsiniz.
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Axor Cit terio E

3 Ç IKIŞ İÇ İN TERMOSTAT MODÜLÜ 38 X 12 İLE KURULUM

Termostat modülü 38 x 12,  
3 tek rozetli, 3 çıkış için, sıva altı
Ürün No. 36704000
İç set 
Ürün No. 36708180

2 x Duş modülü 12 x 12,  
Ankastre 
Ürün No. 36822000

Porter ünitesi 12 x 12 
Ürün No. 36724000
Sıralı montaj  
için İç set (10 mm mesafe)
Ürün No. 28486180
Raindance Select S 120 3jet el duşu 
Ürün No. 26530000
Isiflex Duş hortumu 125 cm 
Ürün No. 28272000

Axor Starck 240 Tepe duşu 
Ürün No. 28494000
Tepe duşu için tavan bağlantısı 
Ürün No. 27479000

Axor Universal Accessories Duş başlığı 
Ürün No. 42802000

DONANIM:

Ergonomi: 
_ Kumanda elemanlarının, el 

duşunun ve duş raflarının 
yerinin yatay ve ergonomik 
düzenlenmesi ile tüm 
fonksiyonlar rahatça uygulanır

_ 3 yollu yönlendiricinin, çubuk 
kolu seçilmiş olan çıkışı gösterir

_ Çapraz kollu kapatma volanı 
vasıtası ile su miktarı, silindirik 
termostat kolu ile sıcaklık 
ayarlanabilir

Duş modülü: 
_ ense ve yan jet olarak kullanım
_ 3 kademeli olarak 

ayarlanabilir – Su akışı vücudun 
istenen bir yerine ayarlanabilir 

12 x 12 ilkesi: 
_ Küçük bir banyoda da konforlu 

duş çözümü
_ Just mix it sloganı sistem ve 

ürünlerin 12 x 12 ölçüleri ile 
duşun planlanmasında daha 
fazla kişisellik ve yaratıcılık 
için daha başka olanaklar da 
sunmaktadır

Kolay ve tam olarak 
uyumlu bir montaj: 
_ Axor ShowerCollection bazında 

üretilen, zekice tasarlanmış 
geçme ilkeli sıva altı gövde

_ Kurulum 10 mm’lik aralıklarla 
ölçüye göre ve seri olarak 
gerçekleşir
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/ Planlama örnekleri /

KURULUM A XOR SHOWERSELECT 3 Ç IKIŞ İÇ İN DIŞ SETLER İLE

Axor ShowerSelect Termostat,  
Highflow, Ankastre
Ürün No. 36711000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

Axor ShowerSelect Valf,  
3 çıkış için, Ankastre
Ürün No. 36773000
İç set ibox®universal 
Ürün No. 01800180

Porter birimi 12 x 12
Ürün No. 36724000
Raindance Select S 120 3jet el duşu 
Ürün No. 26530000
Isiflex Duş hortumu 125 cm 
Ürün No. 28272000

4 x Duş modülü 12 x 12, Ankastre
Ürün No. 36822000

Axor Citterio 3jet tepe duşu
Ürün No. 39740000
Duvar plakası 12 x 12 baş duşu için
Ürün No. 36725000
Tepe duşu için duş dirseği 230 mm
Ürün No. 27412000

DONANIM:

Çepe çevre su deneyimi:
_ Kişisel Spa için 3 akışlı tepe ve 

el duşu ve 4 yan jet
 
Duş modülü: 
_ ense ve yan jet olarak kullanım
_ 3 kademeli olarak 

ayarlanabilir – Su  akışı vücudun 
istenen bir yerine ayarlanabilir

El duşlu askılı ünite: 
_ Walk-in alanından 

ulaşılabilmektedir ve duşun 
temizlenmesi için çok uygundur

Sezgisel kullanım: 
_ Select teknoloji sayesinde iBox 

universal bazında çıkışlar tuşa 
basılarak kolayca kumanda 
edilir

_ Kolay anlaşılır, büyük semboller
_ Duştan daha fazla keyif almak 

için çıkışlar aynı zamanda 
çalıştırılabilir

_ Merkez termostat modülü 
istenen sıcaklığı 3 çıkış için 
ayarlar

_ Fonksiyon modülleri ıslak bölge 
dışında kullanılabilir. Suyun 
sıcaklığı duşa başlamadan önce 
isteğe göre ayarlanabilir

maks. 800
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