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Axor Cit terio E

Sjarmen til Axor Citterio E består i en kombinasjon av det kjente og likevel helt nye, av klassisk tilnærming og moderne funk-
sjonalitet. Denne kolleksjonen forbinder høy kvalitet med vakker eleganse. Den daglige bruken av vannet feires og gjøres 

til noe spesielt.

På denne måten opphøyes hverdagen av den nye kolleksjonen, som Axor har utviklet sammen med Antonio Citterio, en desig-

nens gentleman fra Italia. Og badet. En kolleksjon for servant, dusj og  badekar som glir perfekt inn i et både klassisk og moderne 

miljø – i en leilighet i byen like godt som i villa i jugendstil.
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Axor Cit terio E

 Hvordan kan rikdommen ved vannet gjenspeiles i servanten? Med nøyaktig formede flater og kanter som 
sammen med myke kurver resulterer i en følelse av bløt og harmonisk berøring. Med klassiske former og med 
elegante, myke kryssgrep. Har det noensinne gitt mer nytelse å bruke et armatur? 
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Axor Cit terio E

Eleganse og betjeningskomfort forenes i servantens 1-greps armatur. Nøyaktige flater 
og kanter, kombinert med myke former og rosetter i softcube-utseende pluss det slanke 
joystick-grepet er uttrykk for eksklusiv kvalitet. Til dette passer det godt med det elegante 
Axor Universal tilbehør.
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Axor Cit terio E

Det karakteristiske for 3-hulls servantarmaturet er kryssgrepene med klassisk tilnærming. 
De er ergonomiske og utformet med myke kurver slik at de ligger behagelig i hånden og 
er lette å betjene.
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Axor Cit terio E

Også i et lyst miljø – som for eksempel på et hotellbad med hvit 
marmor – gjør 1-grepsarmaturene på servantskålen et elegant inntrykk. 
Særlig ekstravagant er utgaven i rødt gull med en eksklusiv overflate 
som bare lages av Axor Manufaktur.

Tolv eksklusive spesialoverflater fremstilles i Axor Manufaktur med den 
moderne og miljøvennlige PVD-metoden og er derfor spesielt elegante 
og av høy kvalitet. De foredlede produktene har høy ripebestandighet, 
permanent overflateglans og høy motstandsdyktighet mot rengjørings-
midler og korrosjon og er derfor spesielt godt egnet for offentlige 
prosjekter, for eksempel hoteller.
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Axor Cit terio E

 Gjennomtenkt design gjør det lettere for oss å dusje: Via et vendergrep med tydelige 
symboler aktiveres dusjfunksjonene. Vannmengden styres på en komfortabel måte med det 
klassisk lignende kryssgrepet. Temperaturen reguleres via det sylindriske termostatgrepet. 
På det elegante dusjsettet med dobbel stang gjør den ergonomiske og lettgående glide-
ren det enkelt å regulere høyden på dusjen. 
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Axor Cit terio E 16
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Axor Cit terio E

Det er nesten ikke grenser for personlig utforming. Termostatmodulen på 38 x 12 kan installeres 
horisontalt eller vertikalt – med enkeltrosetter for 3 funksjoner eller med plate for 2 funksjoner. 
I forbindelse med innbyggingsdelen, som er basert på innstikksprinsippet i det velprøvde systemet 
i Axor ShowerCollection, kan det installeres helt nøyaktig i rekke med en avstand på 10 mm. Un-
der slagordet Just mix it gir modulsystemet og produktenes 12 x 12-rutenett flere muligheter for mer 
individualitet og kreativitet ved dusjplanleggingen, for eksempel med dusjmodulen eller holderen-
heten. Det elegante bildet kan kompletteres med passende Axor Universal tilbehør for dusjen.
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Axor Cit terio E



Select-teknologien gjør det enklere og mer komfortabelt å dusje. Særlig på et hotellbad der 
gjesten gjerne vil betjene armaturene på en intuitiv måte. Funksjonene styres ganske enkelt med 
knappetrykk. Det er like lett å stille inn strålevinkelen i personlig høyde på hånddusjen via den 
multifunksjonelle glideren på dusjsettet.
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Axor Cit terio E

 Badekaret har den samme tidløst klassiske designen med nøyaktige kanter og myke 
former, som for eksempel i kryssgrepene på badekartermostaten som står på gulvet. 
Omkoplingen fra badekarfylling til hånddusj er selvinstruerende og skjer med trekknapp – 
enkelt også med såpe på hendene. 
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Axor Cit terio E

Den 4-hulls termostaten for badekarkant er 
et elegant produkt til badekaret. Samtidig 
er det komfortabelt og intuitivt å betjene 
grepene. Temperaturen reguleres med det 
sylindriske grepet og vannmengden via et 
ergonomisk kryssgrep.
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Axor Cit terio E

Den gulvstående badekartermostaten er et markant blikkfang 
i rommet. Den enkle hånddusjen har to stråletyper, det elegante 
kryssgrepet styrer vannmengden mens temperaturen er lett 
å regulere med termostaten.
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Axor Cit terio E

Produktoversikt &
Eksempler på 
planlegging
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Produktoversikt &
Eksempler på 
planlegging
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1-greps servantarmatur 115  
for håndvask, uten oppløftstang
Art.-Nr. 36102000

1-greps servantarmatur 150 med oppløft-
stang for avløpsgarnityr
Art.-Nr. 36100000
uten oppløftstang (ikke avbildet)
Art.-Nr. 36101000

1-greps servantarmatur 215  
for bollevask, uten oppløftstang
Art.-Nr. 36103000

1-greps servantarmatur 280  
for bollevask, uten oppløftstang
Art.-Nr. 36104000

Kaldtvannshane uten oppløftstang 
Art.-Nr. 36105000

1-greps servantarmatur,  
tut 220 mm, med rosetter,  
for veggmontering, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36106000 
1-greps servantarmatur,  
tut 220 mm, med plate,  
for veggmontering, innbyggingsløsning  
(ikke avbildet) Art.-Nr. 36114000 
Innbyggingsdel Art.-Nr. 13622180
Lekkasjesikringer
Art.-Nr. 96362000

3-hulls servantarmatur med plate  
og oppløftstang for avløpsgarnityr 
Art.-Nr. 36116000*
3-hulls servantarmatur med rosetter  
og oppløftstang for avløpsgarnityr  
(ikke avbildet)
Art.-Nr. 36108000**

3-hulls servantarmatur,  
tut 220 mm, med plate,  
for veggmontering, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36115000 
3-hulls servantarmatur,  
tut 220 mm, med rosetter,  
for veggmontering, innbyggingsløsning  
(ikke avbildet) Art.-Nr. 36107000
Innbyggingsdel Art.-Nr. 10303180
Lekkasjesikringer
Art.-Nr. 96362000

1-greps bidétarmatur  
med oppløftstang for avløpsgarnityr 
Art.-Nr. 36120000

SERVANT

BIDÉT

Axor Cit terio E

Alle servantarmaturer er utstyrt med gjennomstrømningsbegrenser (5 l/min). · * kan bare brukes på jevne, glatte overflater. · ** Til fri plassering av tut og grep: Bruk 

3-hulls slangeforlengersett (art.nr. 38959000).
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Badekarfylling, 
lengde 180 mm 
Art.-Nr. 36425000

2-hulls armatur for badekarkant  
med termostat 
Art.-Nr. 36412000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 13550180

Badekartermostat, gulvstående 
Art.-Nr. 36416000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 10452180
Lekkasjesikringer
Art.-Nr. 96362000

K AR

4-hulls armatur for badekarkant  
med termostat 
Art.-Nr. 36411000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 15460180
4-hulls armatur for fliskant  
med termostat (ikke avbildet) 
Art.-Nr. 36410000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 15465180

TERMOSTATER/ VENTILER

/ Produktoversikt /

Dusjtermostat,  
utenpåliggende montering
Art.-Nr. 36160000

Badekartermostat,  
utenpåliggende montering
Art.-Nr. 36140000
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Axor Cit terio E

Axor ShowerSelect-ventil,  
for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36773000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01800180

Axor ShowerSelect-termostat,  
for 1 funksjon, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36705000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01810180

Termostatmodul 38 x 12 med plate,  
for 2 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36703000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 36701180

Termostatmodul 12 x 12,  
innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36702000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 10754180

Stengeventil 12 x 12,  
innbyggingsløsning 
Art.-Nr. 36771000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt 
installasjon (10 mm avstand) 
Art.-Nr. 10971180
til fri installasjon
Innbyggingsdel G ½ Art.-Nr. 15973180
Innbyggingsdel G ½ keramisk  
Art.-Nr. 15974180
Innbyggingsdel G ¾ Art.-Nr. 15970180

Trio®-/Quattro® stenge- og venderventil  
12 x 12, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36772000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt 
installasjon (10 mm avstand) 
Art.-Nr. 36770180
til fri installasjon
Trio 3-veis ventil® Art.-Nr. 15981180
Quattro 4-veis ventil® Art.-Nr. 15930180

Axor ShowerSelect-termostat,  
Highflow, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36711000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01800180

Axor ShowerSelect-termostat,  
Highflow, innbyggingsløsning,  
for 1 funksjon og 1 ekstra utløp
Art.-Nr. 36706000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01800180

TERMOSTATER/ VENTILER

A XOR SHOWERSELECT

Termostatmodul 38 x 12  
med 3 enkeltrosetter,  
for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36704000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 36708180
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/ Produktoversikt /

Axor ShowerSelect-termostat,  
for 2 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36707000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01810180

Dusjmodul 12 x 12,  
innbyggingsløsning 
Art.-Nr. 36822000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt 
installasjon (10 mm avstand) 
Art.-Nr. 28486180

Dusjholderenhet 12 x 12 
Art.-Nr. 36724000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt 
installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 28486180 

Hodedusj 3jet Ø 120 mm
Art.-Nr. 39740000
Veggplate 12 x 12 til hodedusj
Art.-Nr. 36725000
Dusjarm til hodedusj, overheng 230 mm
Art.-Nr. 27412000

Dusjsett som består av:  
Raindance Select S 120 3jet hånddusj, 
veggstang (utvendig mål: 1009 mm) 
og  dusjslange 160 cm 
Art.-Nr. 36735000

DUSJ

Overflate i krom (-000) 
 
Flere spesialoverflater, f.eks. rødt gull lages 
bare i Axor Manufaktur. 
 
Du finner passende Axor Universal tilbehør 
designet av Antonio Citterio i en egen 
brosjyre. 
 
Du finner mer informasjon om Axor Citterio E 
og flere passende produkter på  
www.hansgrohe.no.
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Axor Cit terio E

INSTALL ASJON MED TERMOSTATMODUL 38 X 12 , FOR 3 FUNKSJONER

Termostatmodul 38 x 12  
med 3 enkeltrosetter,  
for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36704000
Innbyggingsdel 
Art.-Nr. 36708180

2 x Dusjmodul 12 x 12,  
innbyggingsløsning 
Art.-Nr. 36822000

Dusjholderenhet 12 x 12 
Art.-Nr. 36724000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt 
installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 28486180
Raindance Select S 120 3jet hånddusj 
Art.-Nr. 26530000
Isiflex dusjslange 125 cm 
Art.-Nr. 28272000

Axor Starck 240 hodedusj 
Art.-Nr. 28494000
Taktilkopling til hodedusj 
Art.-Nr. 27479000

Axor Universal tilbehør dusjhylle 
Art.-Nr. 42802000

UTST YR:

Ergonomi: 
_ Ved hjelp av en horisontal, 

ergonomisk plassering av be-
tjeningselementene til hånddu-
sjen og dusjhyllen er det lett å 
utføre alle funksjonene

_ Håndteringsgrepet til 3-veisven-
deren peker på den valgte 
forbrukeren

_ Vannmengden kan reguleres ved 
hjelp av en stengeventil med 
kryssgrep mens det sylindriske 
termostatgrepet kan stille inn tem-
peraturen på forhånd.

Dusjmoduler: 
_ Bruk som nakke- og kroppsdusj
_ Kan reguleres i 3 trinn – vann-

strålene justeres etter den aktuel-
le kroppsstørrelsen 

12 x 12-prinsippet: 
_ Komfortabel dusjløsning også 

for et lite bad
_ Under slagordet Just mix it gir 

modulsystemet og produktenes 
12 x 12-rutenett flere muligheter 
for mer individualitet og kreativi-
tet ved dusjplanleggingen

Enkel og nøyaktig 
 montering: 
_ Innbyggingsløsning på grunnlag 

av Axor ShowerCollection med 
det smarte innstikksprinsippet

_ Installasjonen blir helt nøyaktig i 
rekke med en avstand på 10 mm
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/ Eksempler på planlegging /

INSTALL ASJON MED A XOR SHOWERSELECT FERDIGSET T FOR 3 FUNKSJONER

Axor ShowerSelect-termostat,  
Highflow, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36711000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01800180

Axor ShowerSelect-ventil,  
for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36773000
Innbyggingsdel iBox® universal 
Art.-Nr. 01800180

Holderenhet 12 x 12
Art.-Nr. 36724000
Raindance Select S 120 3jet hånddusj 
Art.-Nr. 26530000
Isiflex dusjslange 125 cm 
Art.-Nr. 28272000

4 x Dusjmodul 12 x 12,  
innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36822000

Axor Citterio 3jet hodedusj
Art.-Nr. 39740000
Veggplate 12 x 12 til hodedusj
Art.-Nr. 36725000
Dusjarm til hodedusj, overheng 230 mm
Art.-Nr. 27412000

UTST YR:

360-graders vannopple-
velse:
_ Hode- og hånddusj med 

3 stråler samt 4 kroppsdusjer 
for personlig spa

 
Dusjmoduler: 
_ Bruk som nakke- og kroppsdusj
_ Kan reguleres i 3 trinn – vann-

strålene justeres etter den aktuel-
le kroppsstørrelsen

Holderenhet med 
 hånddusj: 
_ Kan nås fra Walk-in-området – 

passer optimalt til rengjøring av 
dusjen

Intuitiv betjening: 
_ Takket være Select-teknologien 

på grunnlag av iBox universal 
er det lett å betjene funksjonene 
via knappetrykk

_ Store symboler som er lette å 
forstå

_ Dusjene kan brukes samtidig – 
for å få en enda større dusjopp-
levelse

_ En sentral termostatmodul styrer 
den ønskede temperaturen for 
de 3 funksjonene

_ Funksjonsmoduler kan betjenes 
fra utenfor våtområdet – vannet 
kan tempereres etter eget ønske 
allerede før dusjing

maks. 800
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