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Philippe Grohe, Axor markasının 
yöneticisi ve Hansgrohe firma-
sının kurucusunun torunu olarak 
uluslararası tasarım dünyasının 
seçkinlerinin ruhunu banyo konu-
sundaki 100 yıllık uzmanlıkla 
birleştiriyor.

  her ban-
YonUn bİr 
rÜYaYa 
İhtİYaCi 
varDir.”

“
Sayfa 02_03



Su huzurumuz için hangi anlamı taşıyor? 
Duşu neden temizlenmek için gerekli olan bir 
dakikadan daha uzun alıyoruz? Ve bir ban-
yoyu iyi bir banyo yapan nedir? 
 
Bu soruları kendimize çağımızın bir dizi sıra 
dışı tasarımcıları ve mimarları ile birlikte soru-
yoruz. yaratıcı tasarımcılar rüya gibi ban-
yoları ile bize yaşam alanı banyoya nasıl 
baktıklarını aktarıyor ve banyodaki yaşamın 
nasıl biraz daha güzel ve daha iyi olabi-
leceği sorusunu yanıtlıyorlar. farklı tasarım 
stilleri ve düşünce tarzları önümüze, geniş bir 
ürün yelpazesinin eşliğinde çok çeşitli çözüm 
önerileri getiriyor. Çünkü sonuçta söz konusu 

olan herkes için tek bir banyo çözümü değil, 
her bir birey için tamamen kişisel bir çözüm-
dür.

Tasarımcılarımızın yenilikçi gücünü ilham kay-
nağınız olarak kullanınız. Bu yolla Axor mar-
kasında sadece size ait huzur verici banyoyu 
bulacaksınız 
 
Saygılarımızla

Sayfa 02_03

Akillı telefonunuzla Qr kodu okutarak  
dijital kataloğumuzu ziyaret edebilirsiniz.  
www.hansgrohe.com.tr/mobil-katalogu
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PhiliPPe starCk
Tasarımcılar arasındaki pop yıldızı: her halde 
en tanınmış tasarımcılardan biri ve yorulmak bil-
meyen, dikkat çekici stili ile insanları şaşırtmayı 
seven özgür kişilik.

usta işleri: narenciye presi (Alessi), Banyo kolek-
siyonu Axor Starck organic (Axor), İskemle Louis 
Ghost (Kartell), Banyo koleksiyonları Axor Starck 
ve Axor ShowerCollection designed by Philippe 
Starck (Axor)

· 1992 yılından beri Axor ile çalışıyor
· www.starck.com

uluslararası mobilya endüstrisinde mükemmel bir üne sahip çılgın çocuktan (Enfant terrible) stil karışı-
mının ustasına, çok sayıda ödüllendirilmiş ürün tasarımcılarından (iç) mimarlara … Tasarımcılar kadar 
bakış açıları ve ürünlerin karakterleri de birbirinden farklıdır. Ve bu kişiler Axor için sadece olağanüstü 
banyo koleksiyonları geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iç mimarideki yetkinlikleri ile tüm mekânı 
tasarlıyorlar.

ronan & erwan boUroUlleC
Tasarımın bireycileri: Bu tasarımcılar ürünlerinden 
ne yapmak istediklerine kullanıcıların karar ver-
melerini amaçlamaktadırlar.

usta işleri: Duvar sistemi Clouds (Kvadrat), 
kanepe Alcove (Vitra), deko sistem Algues (Vitra), 
banyo koleksiyonu Axor Bouroullec (Axor) ve 
iskemle Vegetal (Vitra)

· 2004 yılından beri Axor ile çalışıyor
· www.bouroullec.com

antonİo Cİtterİo
İtalyan tasarımcıların beyefendisi: hemen başka 
hiç kimse modern konut tasarımına onun kadar 
değer vermiyor. Tasarımcı ve mimar bu dünyanın 
büyük şehirlerinin yaşamından ve konutlarından 
ilham alıyor.

usta işleri: Mobil konteyner (Kartell), Banyo 
koleksiyonu Axor Citterio M (Axor), relax kol-
tuk Mart (B&B Italia), Banyo koleksiyonu Axor 
 Citterio (Axor) ve kanepe Charles (B&B Italia)

· 2001 yılından beri Axor ile çalışıyor
· www.antoniocitterioandpartners.it

Jean-marİe massaUD
organik tasarımın lider temsilcisi: insan, doğa ve 
mekân arasındaki uyumu sağlıyor.

usta işleri: Lounge koltuğu Truffle (Porro), Vazolar 
Mixed Trees (Serralunga), Banyo koleksiyonu 
Axor Massaud (Axor) ve iskemle flow (MDf)

· 2004 yılından beri Axor ile çalışıyor
· www.massaud.com

PatrİCİa UrqUİola 
Stilmix’in ustası: eskiyi yeniyle bağdaştırıyor, 
çocuksu, çiçekli ile ve yarattıklarına kadınsı 
bir dokunuş veriyor.

usta işleri: Kanepe Antibodi (Moroso), banyo 
koleksiyonu Axor urquiola (Axor), Patchwork 
halı Mangas (Gandia Blasco), lambalar Chasen 
(flos) ve iskemle Comeback (Kartell)

· 2004 yılından beri Axor ile çalışıyor
· www.patriciaurquiola.com

Phoenİx Desİgn
Made in Germany ürün tasarımı: 400’ün üzerin-
den tasarım ödülü ile ödüllendirildi.

usta işleri: Banyo koleksiyonu Axor Montreux 
(Axor), Kişisel Slim Düz ekran (Loewe), Banyo 
koleksiyonu Axor uno2 (Axor), SL375 Telefon 
(Siemens) ve Banyo koleksiyonu Axor Carlton 
(Axor)

·  40 yıldan beri Hansgrohe ile çalışıyor
· www.phoenixdesign.com

Sayfa 06_07
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1  Su, eşit şekilde birbirine paralel hat-
lara gönderilir.

2  Küçük köprü başları su huzmesinin 
akış hızını frenler.

3  Sağ ve sol dıştaki stabilizasyon 
kenarlıkları girdapsız ve yumuşak 
akışı destekler. 

4  Silikondan bir dudak armatü-
rün daha kolay temizlenmesini 
sağlar. 

Lavabonun geometrisi su huzmesine tam 
olarak uyarlanmıştır.

bİr koleksİYon nasil olUşUr? ban-
YoDan banYo koleksİYonUna nasil 
gİDİlİr?

Her yeni Axor koleksiyonunun başlangıcında tasa-
rımcının kişisel vizyonu bulunur. Ev sahibi Jean-
Marie Massaud’nun mükemmel banyo hakkındaki 
düşüncesinden yola çıkarak doğal yaşamı evine 
taşır. Tasarımcı Axor için önce Axor WaterDream 
projesinde banyo hakkındaki rüyasını kâğıda 
döktü. Sonra ilhamını doğadan alan komple banyo 
koleksiyonunu tasarladı. Armatürün sütun şeklin-

deki için ot saplarından ilham alınmıştır, havlu-
luk Massaud’nun felsefesini dallanmış bir ağaç 
gövdesi olarak, vazo su elementinin ritüel olarak 
kullanımını, oval kutu ve mumluk ise biçimleri ile eli 
okşayan çakıl taşlarını anımsatmaktadır.

Tasarımın yanı sıra teknik boyut da önemli bir rol 
oynamaktadır. fonksiyon formu takip eder. Su 
armatürden doğal bir şelale gibi temiz, saf ve 
güzel akmalıdır. Bu, tasarımcının Axor’dan ve 
geliştirme ekibinden beklentisiydi. Bu fikir nasıl 
gerçekleştirilecekti? function follows form ilkesi 

armatürün tamamen yeni bir yapım şekliyle üretil-
mesini dikte ediyordu. Armatürün iç yapısı, suyun 
çıkıştan sakin ve yumuşak bir biçimde akacak gibi 
oluşturulmalıydı. Bu zarif su akışını oluşturabilmek 
için  Hansgrohe çelik laboratuarı uzmanlarının pla-
kadaki çok dar alana usta işi bir tekniği entegre 
etmeleri gerekmekteydi.

Sonuç görülmeye değerdi: içinden çok güzel bir 
şelalenin aktığı bir armatür. Aynı zamanda az su 
tüketilen, çok özel bir dokunma hissi.

Sayfa 08_09making-of Axor Massaud





q 2. Polisaj bölümüq 1. Dökümhane

p 4. Son montajp 3. Galvaniz atölyesi

Tasarımcılar ve geliştirme ekibi arasında aynı düzeyde ger-
çekleşen yoğun bir fikir alışverişinden sonra artık Axor kolek-
siyonları üretilmeye başlar. Burada, Almanya’nın Schiltach şeh-
rinde tasarım markası Axor’un kendine ait fabrikasından Alman 
mühendislik sanatı ile uzun yıllara dayanan gelenek bir araya 
gelmektedir. Burada, 5.000 adetten fazla ürünle Axor koleksi-
yonları oluşur. Tasarımın ve teknolojinin ortaya koyduğu değerli 
bir çalışma. Tasarımcının düşündüğünü gerçekleştirebilmek 
yoğun el işi ve yorum gerektirmektedir.
 
yüksek beklentileri çok sayıda üretim adımını gerekli kılmakta-
dır. Buna örneğin, armatürün çok, ama çok hassas dökülmesi ve 
taşlanması dâhildir. Veya keskin kenarların optimum düzeyde 
kromla kaplanabilmesi için daha yoğun bir işlemler dizisi gerek-
mektedir. Ham ürün en son estetik yapısına kavuşana kadar bir 
elmas gibi pek çok münferit adımdan geçerek işlenmektedir. 
Axor Massaud armatürünün gövdesi de derin pırıltılı görüntü-
süne kavuşana kadar elle parlatılır. Böylece armatür, dökümha-
neden çıkıp polisaj ve galvaniz atölyelerinden geçer ve sonuç 
olarak da son montaj bölümüne ulaşır.

Sayfa 10_11making-of Axor Massaud
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Ayaklı ayna

Lavabo

Lavabo bataryası

tek başina bİr 
mÜCevher. bİr-
lİkte UYUmlU 
bİr koleksİYon.

Ankastre termostat

Açma kapama valfi

yönlendirici

Vazo

Diş fırçası bardağı

Mumluk

Havluluk



Küvet

WC fırçası

Küvet bataryası, yerden

Pamukluk

Sabunluk

3 delikli lavabo bataryası

Gaga

bİr banYo koleksİYonUnU olUştUran neDİr?

Bir banyo koleksiyonu armatürde başlar, ama küvetle de 
bitmez. Tasarımcının felsefesi, sadece lavabo ve küvet veya 
termostat ve valflar gibi tipik ürünlerde değil daima ve tüm 
koleksiyonda izlenir. Banyodaki uyumlu genel etkiyi münferit 
elemanların toplamı oluşturur. Böylece Axor armatürden akse-
suarlara kadar ürünleri tasarımcıların eskizlerine ve isteklerine 
uygun olarak tek bir dökümden geliştirir. Axor koleksiyonları, 
çok sayıda, çoğunlukla 80 adetten fazla münferit parçayı 

kapsar ve bunlar söz konusu tasarımcının imzasını taşıdıkları 
gibi banyodaki yaşamı bir parça daha keyifli hale getirirler. 
Bu da kendini farklı banyo koleksiyonlarındaki, minimalist 
yaşam alanı olarak banyodan doğadan esinlenilmiş dinlenme 
havuzuna kadar kişisel yaşam biçimlerinin çeşitliliğinde göster-
mektedir. Örneğin Axor Massaud koleksiyonunda tipik orga-
nik tasarımları ile bir mumluk veya bir vazo bile özel mekân 
duygusunu tamamlamaktadır. Diğer koleksiyonlarda bunlar 
örneğin çok fonksiyonlu mekân separatörleri veya yerden 
tasarruf ettiren eşya koyma yerleridir.

Sayfa 12_13making-of Axor Massaud



“sU Yaşam İksİrİ-
Dİr. bU neDenle 
saYgimizi ve 
 Dİkkatİmİzİ hak 
eDer.”
Klaus Grohe

Jean-Marie Massaud’nun doğadan esinlenen tasarım fel-
sefesinde söz konusu olan insan, su ve mekân arasındaki 
uyumdur. Ancak tasarımın, teknolojinin ve kaynaklarımızın 
dikkatli kullanılmasının birlikteliği Axor’un her bir ürünü için 
geçerlidir. Bu anlamda paha biçilmez unsurlar olan suya 
ve enerjiye büyük bir değer biçmekteyiz. Bu nedenle tasa-
rımcıların Axor ile çalışmayı arzu etmelerine şaşırmamak 
gerekir.
 
Hansgrohe’ye doğaya saygı duymayı öğreten her halde 
kara ormanlardaki konumu olsa gerek, ama insanlık 
doğaya zaten ezelden beri bağımlı değil mi? Bu nedenle 
bizim için su ve enerji elementlerini sorumluluk duygusu ile 
kullanmak bizim için çok doğaldır. Bu bağlamda Hans-
grohe kendini, sürdürülebilirlik işletmemizde, moda terimi 
olmadan çok önce de her zaman bir çevre koruma eylem-
cisi olarak görülmüştür.
 
Sektördeki ilklerden biri olarak şirket kaynakları koruyan 
teknolojiler kullanmaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik pek 
çok yüzü olan merkezi bir konudur ve ekolojiyi, ekonomiyi 
ve sosyal sorumluluğu kapsar. İnsanın içinde kendini 20 
yıl rahat hissetmesi gereken bir banyonun sürdürülebilirlik-
ten doğal olarak büyük beklentileri olacaktır: moda trend-
lerinin ötesinde bir tasarım, uzun ömürlü materyaller, kalite 
ve teknoloji konularında güçlü bir inovasyon.

t Şirket kurucusunun oğlu ve yıl-
lardır yönetim ve denetim kurul-
ları başkanı olan Klaus Grohe 
sektördeki ilk kişilerden biri 
olarak düşük tüketimli su kullanım 
sistemlerine angaje olmuştur.



Yeşİle olan angaJ-
manimizla İlgİlİ 
örnekler:

1987
İlk su tasarruflu duş: Şimdiye 
kadar olduğundan % 50 daha 
az su tüketimi

1993
Almanya’nın en büyük fotovol-
kaik tesisi: kendi güneş enerjisi-
nin üretimi

1994
offenburg fabrikasındaki 
güneş enerjisi kulesi: eko mima-
ride öncülük ve kendi elektriği-
nin üretilmesi

2001
Pontos gri su geri dönüşüm sis-
temi: suyun iki kez kullanılması 
için duş ve banyo suyu işleme

2008
İlk su sempozyumu: kaynak 
su ile ilgili uzman bildirileri ve 
çalışma grupları

2009
EcoSmart teknolojisi: debi sınır-
layıcı vasıtası ile su tüketiminde 
azalma

2010
Hindistan’da Axor forumu: 
Sürdürülebilirlik bağlamında 
katma değerli tasarım

2012
İnovatif batarya akışı ile 
sadece 3,5 l/dak. su tüketen 
Axor Starck organic

Sayfa 14_15sustainability (sürdürülebilirlik)



Daha fazla kİşİsellİğe  
ne Dersİnİz?
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armatürün uzatılması veya kısaltılması

Banyoyu daha kişisel bir hale getirebilmek için bazen ince düşünülmüş bir ürüne 
veya ayrıntılı bir koleksiyona ihtiyaç vardır. Axor fabrikasında ayrıntıya olan sev-
gimizle ve el işi kalitesinde koleksiyonlarımızı sizin kişisel düşüncelerinize ve ihti-
yaçlarınıza uygun biçimde kişiselleştiriyoruz. Özel bir yüzey mi istiyorsunuz? 

Veya kısa veya uzun bir armatüre mi ihtiyacınız var? yoksa armatürün üzerinde 
isminizin baş harflerini ebedileştirmek mi istiyorsunuz? Axor fabrikamızda özel 
isteklerinizi memnuniyetle yerine getirecek uzmanları bulacaksınız.

İsim baş harflerini, logoları veya 
amblemleri vb. içeren ürünler



özel yüzeyler

Alışılmış krom kaplama yüzeylerin yanı sıra banyoya özel-
likle altın veya paslanmaz çelik görünüm özel bir estetik 
getirmektedir. Axor fabrikasında sizin için özel işlemleri de 
memnuniyetle gerçekleştirmekteyiz. Burada çevre dostu 

PVD kaplama yönteminin yardımı ile özel kaliteye sahip 
ve çizilmeyen yüzeyler üretilmektedir. Diğer yüzeyleri istek 
üzerine memnuniyetle gerçekleştirmekteyiz.
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toP of  
the  
worlD
aenea tasarim otelİ reİfnİtz/avUstUrYa, asİa therme lİnsberg/avUstUrYa, barCeló 
harrogate maJestİC harrogate/bÜYÜk brİtanYa, barvİkha hotel moskova/rUsYa, 
brİtİsh aİrwaYs loUnge termİnal 5 lonDra/bÜYÜk brİtanYa, bUDersanD hotel 
golf & sPa sYlt/almanYa, bUlgarİ hotel lonDra/bÜYÜk brİtanYa, bUlgarİ hotel 
mİlano/İtalYa, bUlgarİ resort balİ/enDonezYa, bUrJ khalİfa DUbaİ/bae, Casa 
CamPer barCelona/İsPanYa, ChâteaU bethlehem maastrİCht/hollanDa, Chelsea 
ClUb lonDra/bÜYÜk brİtanYa, alman Parlamento bİnasi berlİn/almanYa, else ClUb 
moskova/rUsYa, estaDİo Chİvas gUaDalaJara/meksİka, flame towers faİrmont 
hotel bakU bakÜ/azerbaYCan, fİnCa son font mallorCa/İsPanYa, floatİng homes 
hambUrg/almanYa, foUr seasons Park lane lonDra/bÜYÜk brİtanYa, granD hotel 
savoY lonDra/bÜYÜk brİtanYa, hİlton manChester Deansgate manChester/bÜYÜk 
brİtanYa, hİlton walDorf astorİa berlİn/almanYa, hotel Carlton st. morİtz/
İsvİçre, hotel interContİnental hangzhoU/çİn, hotel sİlken PUerta amérİCa 
maDrİD/İsPanYa, hoUse bUYs leoParD Creek/gÜneY afrİka, hYatt CaPİtal gate abU 
Dhabİ/bae, kİse betteİ hotel okİnawa/JaPonYa, le merİDİen Yenİ Delhİ/hİnDİstan, 
hotel manDarİn orİental barCelona/İsPanYa, Phİnİs the zen Yati hongkong/çİn, 
restaUrant geİst koPenhagen/Danİmarka, sofİtel DUbaİ JUmeİrah beaCh DUbaİ/bae, 
stamforD resİDenCes sYDneY/avUstralYa, sUnseeker Yatlari Poole/bÜYÜk brİtanYa, 
swİssmaJestİC hotel montreUx/İsvİçre, the beaCh hoUse manUfarU malDİvler, 
tUrnİng torso malmö/İsveç, vİlla magnolİa moUgİns/fransa, w hotel oPéra 
Parİs/fransa, w hotel taİPeh/taYvan, Yoo aPartments hambUrg/almanYa, Yoo 
aPartments new York/abD, ve Daha Pek çoğU

yıllardan bu yana Axor koleksiyonları tüm dünyada olağa-
nüstü mimari projelerde yerlerini almıştır. Gerçekten görülmeye 
değer projeler. Türleri içinde ancak bu kadar farklı olabile-
cek objeler. Peki bunları birleştiren nedir? kaliteden yüksek 
beklentiler, tasarım inovasyonları ve su elementinin saygılı bir 
biçimde kullanılması. Bu nedenle Axor top otellerde olduğu 
gibi olağandışı ofislerde, lüks açık deniz yatlarında, seçkin 
özel apartmanlarda ve diğer pek çok uluslararası projede 
yerini bulmuştur. Özel inşaat sahipleri kişisel banyodaki özel 
durumu yakaladılar. Kamuya ait inşaatların sahipleri ve mimar-
ları için ise tasarımın özgünlüğü ve suyun akıllıca kullanılması 
önem kazanmaktadır.



Mimari prestij objesi körfez metropolünde altı yapraklı, 
yerli bir çöl çiçeği gibi göğe yükselmektedir. Emirlikler hali-
fesinin kulesi 2010 ocak ayında açıldığında tüm rekorları 
kırmıştı. o tarihe kadar dünyanın en yüksek binası 189 kat-
tan, 900 konuttan, 37 büro katından ve 160 odalı ve süitli 
Armany otelinden oluşuyordu. Axor Starck koleksiyonunun 
5.000’den fazla armatürü bu rekorda pay sahibidir.
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hotel manDarİn 
orİental
BArCELonA/İSPAnyA
·  Mimar: Carlos ferrater, Barselona/İspanya
·  İç tasarımcı: Patricia urquiola, Milano/İtalya
·  Koleksiyon: Axor urquiola
·  oda sayısı: 98

Hotel Mandarin oriental, Passeig de Gràcia isimli zarif alışveriş 
caddesinde, Gaudí’nin meşhur Casa Batlló’sundan bir adım uzakta 
bulunmaktadır. İspanya doğumlu ve ödüllü tasarımcı Patricia urquiola 
iç donanım konsepti ile Hong Kong’lu otel grubunun Asya’lı kökenle-
rine vurgu yapmakta ve lüksün vahasını bir Avrupalının bakışı ile yeni-
den yorumlamaktadır. Karakteristik stil karışımı her köşede görülüyor: 
turuncu renkli bir halıda soyut çiçekler açıyor, varak altından bulutlar 
tavanı süslüyor ve altın kafesler Barselona’daki dövme demirden 
kapıları andırıyor. Axor urquiola koleksiyonu banyoya uyumlu bir 
biçimde katılıyor.

estaDİo Chİvas
GuADALAJArA/MEKSİKA
·  Mimarlar: Jean-Marie Massaud ve Daniel Pouzet, Paris/fransa
·  Koleksiyon: Axor Massaud
·  İzleyici sayısı: 45.000

Çok amaçlı stadyum çevreye bir volkan gibi katılıyor. Jean-Marie 
Massaud tipik bir stadyum mimarisi tasarlamıyor, peyzaja ve çevreye 
saygılı, insani ve ekonomik bir sistemi öneriyor. Araçlar stadyumun 
altına alındı. Çok amaçlı stadyum 45.000 kişilik oturma kapasitesi, 
çocuk oyun alanları, güzellik salonları, tırmanma duvarı ve paten 
sahası ile bir aile buluşma yeri haline geliyor. Doğadan ilham alınan 
mimari Axor Massaud koleksiyonunda da sürdürülmektedir.



Diğer referans projelerimizi internet sayfamızda bulabilirsiniz.

vİlla magnolİa
MouGİnS/frAnSA
·  Mimarlar ve iç mimarlar: Sotyrys Pantopulos ve Aleksander 
 Pantopulos, digital effect design studio, Krakau/Polonya

·  Koleksiyonlar: Axor Bouroullec, Axor Massaud, Axor urquiola, 
Axor Citterio M, Axor Starck, Axor Starck x

Mougin Güney fransa’da nis şehri yakınlarında küçük bir Akdeniz 
kasabasıdır ve eskiden Picasso, Édith Piaf veya Jacques Brel gibi pek 
çok sanatçının ve ünlü kişinin inzivaya çekildiği bir yerdir. Villa Mag-
nolia bir tepenin üzerinde çam ve servi ağaçları arasında bulunmak-
tadır ve 1.000 metrekarelik avlu, bahçe, yüzme havuzu, modernle 
klasik bir arada akla gelebilecek en lüks biçimde döşenmiştir. Cep-
heyi oluşturan beyaz kum taşı ve egzotik okuma ahşabı villaya özel 
bir estetik kazandırmaktadır. Dokuz adet banyodan her biri, Antonio 
Citterio, Patricia urquiola veya Jean-Marie Massaud gibi farklı bir 
tasarımcı tarafından düzenlenmiştir.

Sayfa 20_21referanslar



w hotel
TAİPEH/TAyVAn
·  İç mimar: GA Design International, Lonra/Büyük Britanya
·  Koleksiyon: Axor Citterio
·  oda: 405

2011 yılından bu yana W Hotel top modern kentsel şıklığı ile tüm 
dünyadan tasarım aşıklarını kendine çekmektedir. 405 odanın ve süi-
tin pek çoğundan dünyanın en yüksek binalarından biri olan Taipei 
101 görülmektedir. Bu Asya metropolünün gökdelenini gören yarı 
açık banyolar da lüks konusunda yeni kriterler getirmektedir. Axor 
Citterio değer duygusunu stiliyle tamamlamaktadır.

Phİnİs the zen Yati
HonGKonG/Çİn
·  Dok: Global Adventure Group, Hongkong/Çin
·  Mimar: Zygmunt Choren, Danzig/Polonya
·  İç mimar: Sotyrys Pantopulos ve Aleksander  Pantopulos,  
digital effect design studio, Krakau/Polonya

· Koleksiyonlar: Axor urquiola, Axor Massaud

Süper yat The Zen,Endonezya’ya özgü geleneksel ahşap iki direkli 
bir tekne ile yüzer bir beş yıldızlı otelin cana yakın ve hoş bir karışımı-
dır. Altı misafir odası, yat sahibinin yanındaki çocuk odası ile iki katlı 
süiti, dinlenmek için geniş tutulmuş güverte ile 53 metrekare üzerinde 
iki jet ski barındıran bir platform. Teak ağacından zemin, koyu renkli 
pelesenk duvarlar ve tavanlar ile Polinezya’ya, Maoriler’e ve Asya 
kültürlerine özgü işlemeler, heykeller ve oyma işleri lüks iç donanıma 
kendine has tropik bir atmosfer vermekte.



Diğer referans projelerimizi internet sayfamızda bulabilirsiniz.

restaUrant geİst
KoPEnHAGEn/
DAnİMArKA
·  Mimar ve iç mimar: SPACE Architecture & Interior Design, 
 Kopenhagen/Danimarka

·  Koleksiyonlar: Axor Bouroullec, Axor Citterio

yıldızlı şef Bo Bech’in restaurant’ı Danimarka’nın başşehrinin gastro-
nomik ilginçliklerinden biridir. Burada yeni kuzey mutfağı, bir tutam 
İskandinav rahatlığı içeren, fantezi dolu bir ambiyansla bir araya geli-
yor. Bu Lifestyle’a uygun: koyu renklerdeki lavabolarda Axor Bouroul-
lec koleksiyonu. retaurantın ödüllü şefi mutfakta da en yüksek kaliteyi 
yeğlemektedir. Burada Axor Citterio koleksiyonunun ince armatürü 
kullanılıyor.

hYatt CaPİtal gate
ABu DHABİ/BAE
·  İnşaat sahibi: Abu Dhabi national Exhibition Company, 
Abu Dhabi/BAE

·  Mimarlar: robert Matthew, Johnson-Marshall & Partners (rMJM), 
Abu Dhabi/BAE

·  Koleksiyon: Axor Citterio
·  oda: 189

Çöl devletindeki bir diğer eşsizlik: Abu Dhabi şehrinde dünyanın 
en eğri binası bulunmaktadır. Capital Gate Tower çölde 160 metre 
yükselmektedir ve 18 ° eğimi ile Pisa/İtalya’daki benzerinden 14 ° 
dağa eğridir. Üstteki 16 katta Hyatt yeni ve soylu adresini bulmuştur. 
Businesshotel’in 189 odası ve süiti, Abu Dhabi gökdeleni ile Basra 
körfezine bakan ve zemine kadar inen pencerelere sahiptir. Axor Cit-
terio koleksiyonu bireysel ve kendine özgü karakteri ile otelin lüks ve 
çağdaş stilini banyoda tamamlamaktadır.

Sayfa 22_23referanslar
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DoğaDan esİnlenİlen tasarim.
Su tüm yaşamların kaynağıdır. Jean-Marie Massaud banyo 

koleksiyonunu doğayla uyumlu bir biçimde geliştirdi. Su akışı 
bir şelaleye dönüştü. Havluluk bir dala. Küvetse bir göle.

Sayfa 24_25axor Massaud



Axor Massaud organik ve geometrik biçimleri uyumlu bir biçimde bir araya getirmeyi başarmaktadır. 
yuvarlatılmış çizgiler burada, orada içinden yumuşak bir biçimde suyun aktığı bir eşya koyma yeri. Axor 
Massaud doğayı banyoya getirmekte ve bize su elementinin duyularla yaşanması olanağını vermektedir.



Sayfa 26_27axor Massaud
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axor Starck organic

harmony

bİr banYo koleksİYo-
nUnDa ne kaDar akil 
gİzlİDİr? ve ne kaDar 
DUYgU?
Çok fazla. Axor Starck 
 organic, Philippe Starck ile 
işbirliği içerisinde gerçekleş-
miş olan yeni koleksiyondur. 
Bu koleksiyonla tasarım ve 
teknoloji, ekoloji ve ekonomi 
uyum içinde bir araya gelmiş-
tir. Böylece bataryanın akışı 
hiç olmadığı kadar suyu tüm 
duyularımızla yaşamamızı, 
ama aynı zamanda sudan 
tasarruf etmemizi sağlamak-
tadır. Birbirinden ayrı sıcaklık 
ve su miktarı ayarı ile yenilikçi 
kullanma konsepti yaşam ele-
menti su ile sürdürülebilir ilişki-
mizi daha bilinçli bir biçimde 
yaşamamızı sağlamaktadır.



Sayfa 28_29axor Starck organic



Axor Starck organic’in güçlü tasarımı heykelsi 
bir yapıya ve sade bir güzelliğe sahiptir. Doğa 
ilham kaynağıydı: Tasarımın zarif minimalist çiz-
gileri doğayı tüm canlılığı, enerjisi ve etkinliği ile 
yansıtmaktadır.



Sayfa 30_31axor Starck organic



Tavizsiz

mİnİmalİzmİn estetİğİ.
Stres dolu günümüzde insan daha fazla sükûneti ve sadeliği özle-
mektedir. Bu nedenle Axor Starck en önemli noktaya yoğunlaşmakta: 
sudan keyif almaya. Tasarımcı Philippe Starck’ın elinden çıkan arma-
türün karakteristiği kolay kullanılan Joystick koludur.

axor Starck
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redüksiyon ilkesi temel biçimlerde ve temiz fonksiyonlarda 
görülmektedir. Lavabo, duş veya küvet olsun tüm farklı Axor 
Strack banyo armatürleri basit ve tavizsizdir: dikkati dağıtan 
hiç bir şey yoktur.

Sayfa 34_35axor Starck





axor urquiola

Awakening  

your senses.

Duygularımızı uyandıran banyo.  

Patricia Urquiola farklı stillerin  

karışımını seviyor.  

Her münferit eleman kendine ait bir 

zarafete sahiptir ve  

mekânda konforlu ve rahat bir  

birime dönüşmektedir.  
eskiyi ve yeniyi mükemmel bir  

biçimde birbirleri ile karıştırıyor.

Sayfa 36_37axor urquiola





Asimetrik ve büyük yüzeylerde eriyen yumuşak biçimler. Sanki doğal 
olarak büyümüş hissi veren armatürler. Lavabo ve küvet arkaik biçim-
leri ile eski yıkanma teknelerini hatırlatıyor. Axor urquiola duygusal, 
fantezi dolu ve ayrıntıya kadar zengin bir koleksiyon. Böylece, ban-
yodaki diğer tüm eşyalarla mükemmel bir biçimde kombine edilebile-
cek kadar uyumlu.

Sayfa 38_39axor urquiola



moDern bÜYÜk şehİr YaşaminDan İlham 
alinan bİr banYo koleksİYonU nasil 
görÜnÜr?
Zamana karşı koyan modern tasarımın yüksek sanatını 
yansıtmaktadır. Axor Citterio M’in ayırt edici özelliği dik-
kati çeken ince biçimleri ve zarif bir genel görünümdür. M 
modernliği, metropolisi ve tasarımcı Antonio Citterio’nun 
doğduğu ve yaşadığı şehir olan Milano’yu ifade etmek-
tedir.



axor Citterio M

Sayfa 40_41axor Citterio M



Axor Citterio M benzersiz hafif-
liği ve mütevazı, ama buna rağ-
men dominant tasarımı ile farklı 
yaşam tarzlarına rahatlıkla uyum 
sağlayan bir koleksiyondur. İnce 
siluetler armatüre özel bir zarafet 
vermektedir. Antonio Citterio, 
çok normal bir armatürden özel 
bir obje tasarlamayı başarmıştır.



Sayfa 42_43axor Citterio M
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banYoDa ne kaDar özgÜr-
lÜk Yaratabİlİrİm?
Axor Bouroullec, rijit bir şemayı esas 
alan bir koleksiyon değildir. Daha 
çok münferit elemanların birbirleri 
ile kolayca kombine edilebilecek-
leri gibi esnektir. ronan & Erwan 
Bouroullec’in organik, şık tasarımı, hiç 
bir noktada kendini ön plana çıkartma 
çabası içinde değildir. Bize bugüne 
kadar olmadığı kadar banyoyu ihti-
yaçlarımıza, estetik anlayışımıza ve 
mekânımıza uyarlama olanağı sunan, 
70 üründen fazlasını içeren bir kolek-
siyon. Özgürce yaratma özgürlüğüne 
sahibiz.
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axor Bouroullec
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Axor Bouroullec koleksiyonu açık bir 
sistemdir. Armatür bu sistemde artık daha 
fazla lavabonun ortasındaki yerinde 
kalmamalıdır. Armatür farklı konum-
larda lavabonun üzerine, üstüne veya 
çevresine yerleştirilebilir. opsiyonlar 
çok amaçlı opsiyonlara dönüşüyor.

Axor Bouroullec’in karakteristik ele-
manı, okşayıcı organik tasarıma sahip 
eşya koyma yerleridir. Banyonun her 
yerinde kullanılabilirler ve armatürü 
yerleştirmek için olduğu kadar kişi-
sel eşyaları koymaya da yararlar.



Sayfa 46_47axor Bouroullec
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klasİk mİnİmalİst.
Bu armatür koleksiyonunun mütevazı stilini ince temel biçimlere sahip açık, 
geometrik tasarımı oluşturmaktadır. Böylece her banyo ambiyansına uyum sağ-
layabilir ve insana kendini gerçekleştirmek için alan açar. Axor uno2 Phoenix 
Design tarafında tasarlandı.

Sayfa 48_49axor uno2



Modası geçmeyen modern silindirik biçimler, yüksek ince çıkışlar 
süslü kıvrımları sevmeyen herkese uyar. Volanlı batarya veya gös-
terişli kumandaya sahip tek kollu batarya olarak, duvar için veya 
yüksek bir lavabo için sade versiyon olarak Axor uno2 banyonun 
tüm alanları için uygundur ve daima geri planda kalır.
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İkİnCİ bakişta fark eDİlen lÜks.
Antonio Citterio suyun önünde özellikle 
klasik zarif bir koleksiyonla eğiliyor. Axor 
Citterio banyoda geçirdiğimiz zamandan 
en büyük keyfi almamızı sağlar. Huzur 
veren ve modası geçmeyen, kendine iyi bir 
şey yapma fikrinin ana fikir haline geldiği 
bir koleksiyon.

axor Citterio
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Mükemmel bir hassasiyetle biçim-
lendirilmiş yüzeylerin, kenarların 
ve güzel ayrıntıların zenginliği 
ancak ikinci bir bakışta fark edilir. 
Axor Citterio, suyun akışını izleyen 
yumuşak yuvarlıklarla oynar, düz 
veya yıldız kolun düz çizgili zara-
fetini gösterir. Klasik zarif tasarımlı 
armatürler ve iddialı üretim kalitesi 
banyodaki gerçek klasiklerdir.

Sayfa 54_55axor Citterio



20’lİ Yillara ağit.
yuvarlatılmış biçimleri ile bu retro 
tasarım koleksiyonu 1920’li yılların 
muhteşem grand otellerinin yaşadığı 
günleri anımsatmaktadır. Her trendi 
aşabilen, modern bir armatürün kon-
foruna ve rahatlığına sahip nostaljik 
bir koleksiyon.

axor Carlton



Sayfa 56_57axor Carlton





Lüks Axor Carlton armatür koleksiyonu ister lavabo-
daki üç delikli veya iki kollu varyasyon ister nostaljik 
Showerpipe olarak aksesuarları da dâhil lüks içinde 
olma hissini aşılar.

Sayfa 58_59axor Carlton



axor Montreux



banYoDakİ gelenek.
Axor Montreux; Cenevre gölü kenarındaki ünlü kür bölgesine bir ağıttır. Phoenix Design’ın kale-
minden çıkmış otantik banyo koleksiyonu bizi erken 20’li yıllara geri götürmekte ve romantik kür 
hamamları ile Belle Époque döneminin ruhunu yakalamaktadır.

Sayfa 60_61axor Montreux



Axor Montreux geleneksel 
olduğu kadar modern bir banyo 
ambiyansına da uyum sağlaya-
bilir. Armatürler ayrıntısına kadar, 
içinde tüm modern tekniğin giz-
lenmiş olduğu geleneksel sanayi 
tasarımını yansıtmaktadır. Şık 
armatür koleksiyonuna uygun 
olarak, örneğin sabunluk gibi 
çekici banyo aksesuarları bulun-
maktadır.
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Just it!
DUş İçİnİ haUte CoUtUre.
Axor Starck Shower koleksiyonunun 
sloganı: Just mix it!. Duşlardan, armatür-
lerden ve aksesuarlardan oluşan sade 
modüler bir sistem bizlere banyoyu 
oluştururken hemen hemen sonsuz 
bir özgürlük sunmaktadır. 12 x 12 cm 
ölçülerinde kareler nasıl istiyorsak öyle 
yerleştirmemize olanak vermektedir: 
sadece çizgisel veya serbest kurulmuş, 
hepsi mümkün. Axor Shower Collection 
Philippe Starck ile işbirliği sonucu yara-
tılmıştır.

axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
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Just it!

Sayfa 64_65axor ShowerCollection designed by Philippe Starck



El duşu, yan duş, valflar ve ter-
mostatlar gibi münferit fonksiyon 
modülleri akıllı bir duş sistemine 
esnek bir biçimde eklenebilmek-
tedir. Burada yerin standart bir 
duş veya zengin bir biçimde 
tasarlanmış kişisel bir spa olması, 
kurulumun dikey veya yatay ya da 
çepeçevre duş sistemi şeklinde 
gerçekleştirilmesi önemli değildir.



Sayfa 66_67axor ShowerCollection designed by Philippe Starck



özgÜn bİr banYoYU tasarla-
mak İçİn kaç Yol varDir?

banyo alanı: yak. 16 metrekare

Bu mekân konsepti doğanın ve tasarımın, banyo-
nun ve yatak odasının nasıl birbirinin içine girebi-
leceği, mekânın açık bir duş bölgesi ile duygusal-
lığın yaşanabildiği bir Wellness mekânına nasıl 
dönüşebileceği için güzel örnektir. Tuvalet ve 
bide anlamlı olarak kendini iyi hissetme alanından 
ayrılmıştır. Daha fazla bilgi 28.–31. sayfalarda ve 
internetteki www.head-and-heart.com adresinde 
bulunmaktadır



Tamamen kişisel bir banyoyu gerçekleştirebilmek için sonsuza 
yakın olanak vardır. Her insan kendini iyi hissetmeyi farklı tanım-
ladığından banyonun tasarlanması büyük bir önem kazanmak-
tadır. ne kadar yeriniz var? ne kadar mahremiyete ihtiyacınız 
var? Banyoyu kaç kişi kullanacak? Hangi fonksiyonlar entegre 
edilecek? Banyo örneğin bir rehabilite mekânı mı, kompakt bir 
spa mı yoksa zengin tasarlanmış her şeyi içeren bir banyo mu 
olacak? Banyo da ne kadar kalmak istiyorsunuz? Bitkileri sever 
misiniz?

Tasarımcılarımızın banyo ile ilgili esin kaynaklarını banyo konu-
sundaki sorularınız için yanıt olarak kullanıyoruz. Bu, mekânın 
ister geniş ister mütevazı planlarda nasıl akıllıca bölüneceği ile 
ilgili mimari konseptleri kapsar. Ayrıca fikirleri belli materyalle-
rin, üzerinde düşünülmüş aydınlatma şeklinin, aksesuarların ve 
konuta ait diğer elemanların da buna nasıl katkıda bulunabi-
leceğini gösterir ve estetik deneyimlerin oluşturulmasında yar-
dımcı olur.

Sayfa 68_69banyo ilhamı



Pekİ sİzİn 
rÜYa banYo-
nUz nasil 
görÜnÜYor?
BAnyo rÜyALArI 
VE rÜyA BAnyo-
LAr HAKKInDA 
DAHA fAZLA 
BİLGİ ALMAK 
İÇİn yAKInI-
nIZDAKİ BAyİE 
uğrAyInIZ, WEB 
SAyfAMIZA VEyA 
GEnEL KATALo-
ğuMuZA BAKI-
nIZ.

Sayfa 70_71



Axor markası ve koleksiyonlar hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen bakınız: 

www.axor-design.com

facebook’ta fan olunuz. resmi Axor 
 sayfasında banyo, su, tasarım ve mimari ile 

ilgili önerileri ve konuları bulacaksınız: 
www.facebook.com/axor.design

Güzel Axor izlenimlerini Pinterest’teki 
resmi  sayfamızda bulabilirsiniz:  

http://pinterest.com/axor
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