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Urok kolekcji Axor Citterio E polega na połączeniu tego co znajome
funkcjonalności. Skończenie doskonałe wzornictwo kolCodzienne korzystanie z wody staje się szczególną celebracją.
W ten sposób nowa kolekcja, stworzona przez markę Axor
wzornictwa, uszlachetnia codzienność. A także łazienkę. Kolekcja
fekcyjnie w klasycznych jak i nowoczesnych wnętrzach;
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z czymś zupełnie nowym, klasycznego piękna i nowoc zesnej
ekcji wyraża ponadczasową jakość i subtelną elegancję.
we współpracy z Antonio Citterio, włoskim dżentelmenem
dedykowana strefie umywalki, prysznica i wanny komponuje się perw miejskim apartamencie i w secesyjnej wilii.
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Jak można odzwierciedlić bogactwo wody w strefie umywalki? Za sprawą precyzyjnie uformowanych
powierzchni i krawędzi, które wraz z łagodnymi krągłościami stają się przyjemnością dla zmysłu dotyku.
Za sprawą klasycznych form, takich jak eleganckie uchwyty krzyżowe. Czy kiedykolwiek bateria była
przyjemniejsza w obsłudze?

/ w strefie umywalki /
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Jednouchwytowa bateria umywalkowa łączy elegancję z komfortem obsługi. Precyzyjne
powierzchnie i krawędzie, w połączeniu z łagodnymi formami i kubicznymi rozetami oraz
smukły uchwyt typu joystick wyrażają najwyższą jakość. Do tego pasują eleganckie
akcesoria Axor Universal.

/ w strefie umywalki /
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Charakterystyczne dla 3-otworowej baterii umywalkowej są uchwyty krzyżowe o
klasycznym wzornictwie. Cechuje je ergonomiczna forma o łagodnych zaokrągleniach,
dzięki której wygodnie leżą w dłoni, a ich obsługa jest łatwa.

/ w strefie umywalki /
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Także w jasnym wnętrzu – na przykład w łazience hotelowej z białym
marmurem – jednouchwytowe baterie umywalkowe prezentują
się pięknie. Szczególnie ekstrawagancko wyglądają w kolorze
czerwonego złota; wykończeniu wykonywanym przez Manufakturę
Axor.
Dwanaście ekskluzywnych powierzchni specjalnych powstaje
w Manufakturze Axor w nowoczesnym i ekologicznym procesie
powlekania PVD, co nadaje im wyjątkową szlachetność i jakość. Za
sprawą wysokiej odporności na zarysowania, długotrwałego blasku
i wytrzymałości na środki czyszczące oraz korozję te uszlachetnione
produkty sprawdzają się szczególnie w projektach użyteczności
publicznej, takich jak hotele.

/ w strefie umywalki /
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Przemyślane wzornictwo uprzyjemnia kąpiel pod prysznicem: Odbiornikami
prysznicowymi można sterować intuicyjnie za pomocą uchwytu przełączającego o
czytelnych symbolach, a strumień wody regulować uchwytem krzyżowym. Regulacja
temperatury odbywa się za pomocą cylindrycznego uchwytu termostatycznego.
W przypadku eleganckiego zestawu prysznicowego z podwójnym relingiem,
ergonomiczny i płynnie przesuwający się uchwyt pomaga regulować położenie
główki prysznicowej.

/ w strefie prysznica /
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Indywidualne możliwości aranżacji nie mają granic: Moduł termostatyczny 38 x 12 można
zamontować horyzontalnie lub wertykalnie – z rozetami pojedynczymi w przypadku
3 odbiorników lub z płytką w przypadku 2 odbiorników. W połączeniu z zestawem
podstawowym bazującym na elementach sprawdzonego systemu Axor ShowerCollection
możliwy jest montaż w precyzyjnym szeregu w odstępach co 10 mm. Pod hasłem “Just mix it”
system modułowy oraz regularne elementy o wymiarach 12 x 12 oferują kolejne możliwości
zapewniające większą indywidualność i kreatywność podczas projektowania strefy prysznica
np. za sprawą modułu prysznicowego lub elementu z uchwytem Porter. Perfekcyjną aranżację
można dopełnić dzięki pasującym akcesoriom Axor Universal do prysznica.

/ w strefie prysznica /
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Technologia Select czyni kąpiel pod prysznicem łatwiejszą i wygodniejszą. Szczególnie
w hotelu, gdzie gość pragnie obsługiwać prysznic intuicyjnie. Odbiornikami można sterować
bardzo łatwo przy pomocy przycisku. Z podobną lekkością można, dzięki przesuwanemu
uchwytowi, ustawić optymalny kąt strumienia oraz indywidualnie dopasowaną wysokość główki
prysznicowej.
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Także w strefie wanny ponadczasowe wzornictwo ze swoimi precyzyjnymi krawędziami
i łagodnymi kształtami znajduje swoją kontynuację – np. w formie uchwytów krzyżowych
w termostacie wannowym do montażu w podłodze. Przełączanie pomiędzy wylewką
wannową i główką prysznicową odbywa się intuicyjnie za pomocą elementu
przełączającego – także, gdy Twoje dłonie są namydlone.

/ w strefie wanny /
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4-otworowy termostat do montażu na
brzegu wanny to elegancki produkt w strefie
wanny. Jednocześnie obsługa uchwytów
jest wygodna i intuicyjna, ustawienie
temperatury odbywa się przy pomocy
cylindrycznego uchwytu, a do regulacji
strumienia wody służy uchwyt krzyżowy.
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/ w strefie wanny /
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Termostat wannowy do montażu w podłodze to wyrazisty
magnes dla wzroku w przestrzeni łazienki. Minimalistyczna
podłużna główka prysznicowa posiada dwa rodzaje
strumienia, elegancki uchwyt krzyżowy służy do regulacji
objętości strumienia, a temperaturę można ustawić za pomocą
termostatu.
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Wszystkie baterie umywalkowe są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/Min.). · * Montaż tylko na równych, gładkich powierzchniach. · ** Do dowolnego
montażu wylewki i uchwytów: Proszę zastosować zestaw przedłużający węży do baterii 3-otworowej (Nr kat 38959000).

UMY WA LK A

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150
z kompletem odpływowym z cięgłem
Nr kat 36100000
bez kompletu odpływowego (bez fot.)
Nr kat 36101000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 115
do małej umywalki, bez cięgła
Nr kat 36102000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 215
do mis umywalkowych, bez cięgła
Nr kat 36103000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 280
do mis umywalkowych, bez cięgła
Nr kat 36104000

Zawór stojący bez cięgła
Nr kat 36105000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa,
wylewka 220 mm, z rozetami, do montażu
na ścianie, podtynkowa
Nr kat 36106000
Jednouchwytowa bateria umywalkowa,
wylewka 220 mm, z płytką, do montażu
na ścianie, podtynkowa (bez fot.)
Nr kat 36114000
Zestaw podstawowy
Nr kat 13622180

3-otworowa bateria umywalkowa
z płytką, z kompletem odpływowym
z cięgłem
Nr kat 36116000*
3-otworowa bateria umywalkowa
z rozetami, z kompletem odpływowym
z cięgłem (bez fot.)
Nr kat 36108000**

3-otworowa bateria umywalkowa,
wylewka 220 mm, z płytką, do montażu
na ścianie, podtynkowa
Nr kat 36115000
3-otworowa bateria umywalkowa,
wylewka 220 mm, z rozetami, do montażu
na ścianie, podtynkowa (bez fot.)
Nr kat 36107000
Zestaw podstawowy
Nr kat 10303180

BIDET

Jednouchwytowa bateria bidetowa
z kompletem odpływowym z cięgłem
Nr kat 36120000

/ Przegląd produktów /
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WA N N A

Wylewka wannowa,
wysięg 180 mm
Nr kat 36425000

2-otworowa bateria do montażu
na brzegu wanny, z termostatem
Nr kat 36412000
Zestaw podstawowy
Nr kat 13550180

Termostat wannowy
do montażu w podłodze
Nr kat 36416000
Zestaw podstawowy
Nr kat 10452180

T E R MOS TAT Y/Z AWO RY

Termostat prysznicowy,
natynkowy
Nr kat 36160000

Termostat wannowy,
natynkowy
Nr kat 36140000

4-otworowa bateria do montażu
na brzegu wanny, z termostatem
Nr kat 36411000
Zestaw podstawowy
Nr kat 15460180
4-otworowa bateria do montażu
na cokole z płytek, z termostatem (bez fot.)
Nr kat 36410000
Zestaw podstawowy
Nr kat 15465180
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T E R MOS TAT Y/Z AWO RY

Moduł termostatyczny 12 x 12,
podtynkowy
Nr kat 36702000
Zestaw podstawowy
Nr kat 10754180

Moduł termostatyczny 38 x 12
z płytką, dla 2 odbiorników, podtynkowy
Nr kat 36703000
Zestaw podstawowy
Nr kat 36701180

Moduł termostatyczny 38 x 12
z 3 rozetami pojedynczymi,
dla 3 odbiorników, podtynkowy
Nr kat 36704000
Zestaw podstawowy
Nr kat 36708180

Trio ® -/Quattro ® zawór odcinającoprzełączający 12 x 12, podtynkowy
Nr kat 36772000
Zestaw podstawowy do montażu w szeregu
(odstępy 10 mm)
Nr kat 36770180
do instalacji rozproszonej
Element podtynkowy Trio ®
Nr kat 15981180
Element podtynkowy Quattro ®
Nr kat 15930180

A XO R S H OW E R S E LE C T

Termostat Axor ShowerSelect,
Highflow, podtynkowy
Nr kat 36711000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180

Zawór odcinający 12 x 12,
podtynkowy
Nr kat 36771000
Zestaw podstawowy do montażu w szeregu
(odstępy 10 mm)
Nr kat 10971180
do instalacji rozproszonej
DN15 zawór odcinający grzybkowy
Nr kat 15973180
DN15 zawór odcinający ceramiczny
Nr kat 15974180
DN20 zawór odcinający grzybkowy
Nr kat 15970180

Termostat Axor ShowerSelect,
Highflow, podtynkowy, dla 1 odbiornika
i 1 odbiornika dodatkowego
Nr kat 36706000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180

Zawór Axor ShowerSelect,
dla 3 odbiorników, podtynkowy
Nr kat 36773000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180

Termostat Axor ShowerSelect,
dla 1 odbiornika, podtynkowy
Nr kat 36705000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180

/ Przegląd produktów /
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Termostat Axor ShowerSelect,
dla 2 odbiorników, podtynkowy
Nr kat 36707000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180

P RYSZ N I C

Moduł prysznicowy 12 x 12,
podtynkowy
Nr kat 36822000
Zestaw podstawowy do montażu
w szeregu (odstępy 10 mm)
Nr kat 28486180

Element Porter 12 x 12
Nr kat 36724000
Zestaw podstawowy do montażu
w szeregu (odstępy 10 mm)
Nr kat 28486180

Kolor powierzchni chrom (-000)
Zestaw prysznicowy,
składa się z: główki prysznicowej
Raindance Select S 120 3jet,
drążka prysznicowego
(wymiary zewnętrzne: 1009 mm)
i węża prysznicowego 160 cm
Nr kat 36735000

Głowica prysznicowa 3jet Ø 120 mm
Nr kat 39740000
Płytk ścienna 12 x 12 do głowicy
prysznicowej
Nr kat 36725000
Ramię prysznicowe 230 mm
do głowicy prysznicowej
Nr kat 27412000

Inne ekskluzywne kolory powierzchni,
jak np. czerwone złoto, dostępne na
zamówienia w Manufakturze Axor.
Pasujące akcesoria Axor Universal projektu
Antonio Citterio znajdziesz w naszej
oddzielnej broszurze.
Więcej informacji na temat Axor Citterio E
oraz inne pasujące produkty znajdziesz
w internecie.
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I N S TA L AC JA Z MO D U Ł E M T E R MOS TAT YC Z N YM 3 8 X 12 , D L A 3 O D B I O R N I KÓW
Ergonomia:
_Dzięki horyzontalnemu,
ergonomicznemu
rozmieszczeniu elementów
regulacji, główki prysznicowej
i półki, wszystkie funkcje są
wygodnie dostępne
_Położenie uchwytu przełącznika
trójdrożnego pokazuje aktywny
odbiornik
_O bjętość strumienia można
regulować przy pomocy zaworu
odcinającego z uchwytem
krzyżowym, cylindryczny
uchwyt umożliwia nastawę
temperatury wody
Moduły prysznicowe:
_Zastosowanie jako prysznic do
masażu ramion i ciała
_Możliwość ustawienia w 3
pozycjach – dostosowanie
strumieni do wysokości ciała
10

1000

1400

Zasada 12 x 12:
_Komfortowe rozwiązanie
prysznicowe także dla małej
łazienki
_Pod hasłem “Just mix it” system
modułowy oraz regularne
elementy o wymiarach 12 x 12
oferują kolejne możliwości
zapewniające większą
indywidualność i kreatywność
podczas projektowania strefy
prysznica

600

Prosty i precyzyjny
montaż:
_Modułowa koncepcja montażu
elementów podtynkowych
Axor Shower Collection
_Możliwa jest instalacja
w precyzyjnym szeregu
w odstępach co 10 mm

Z AWA R TOŚĆ Z E S TAW U :
Moduł termostatyczny 38 x 12
z 3 rozetami pojedynczymi,
dla 3 odbiorników, podtynkowy
Nr kat 36704000
Zestaw podstawowy
Nr kat 36708180
2 x Moduł prysznicowy 12 x 12,
podtynkowy
Nr kat 36822000

Element Porter 12 x 12
Nr kat 36724000
Zestaw podstawowy do montażu
w szeregu (odstępy 10 mm)
Nr kat 28486180
Główka prysznicowa
Raindance Select S 120 3jet
Nr kat 26530000
Wąż prysznicowy Isiflex 125 cm
Nr kat 28272000

Główica prysznicowa Axor Starck 240
Nr kat 28494000
Przyłącze sufitowe głowicy prysznicowej
Nr kat 27479000
Półka prysznicowa z kolejcji
akcesoriów Axor Universal
Nr kat 42802000

/ Przykładowe projekty /
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I N S TA L AC JA Z E LE M E N TA M I Z E W N Ę T R Z N YM I A XO R S H OW E R S E LE C T D L A 3 O D B I O R N I KÓW
Wszechogarniające
doznanie wody:
_3 -strumieniowa głowica, główka
prysznicowa i 4 dysze masujące
dla wykreowania osobistej
strefy spa
Moduły prysznicowe:
_Zastosowanie jako prysznic do
masażu ramion i ciała
_Możliwość ustawienia w 3
pozycjach – dostosowanie
strumieni do wysokości ciała
Element Porter z główką
prysznicową:
_Osiągalny z obszaru walk-in –
idealne udogodnienie podczas
mycia prysznica

200
400

2150

200

Intuicyjna obsługa:
_Za sprawą technologii Select
na bazie iBox universal
odbiornikami można sterować
przy pomocy przycisku
_Intuicyjnie zrozumiałe, duże
symbole
_O dbiorniki można uruchomić
jednocześnie – dla jeszcze
większej przyjemności kąpieli
_Centralny moduł termostatyczny
odpowiada za regulację
temperatury dla 3 odbiorników
_Modułami funkcyjnymi można
sterować poza strefą mokrą
– temperaturę wody można
ustawić przed rozpoczęciem
kąpieli

80 0
600

max.

Z AWA R TOŚĆ Z E S TAW U :
Termostat Axor ShowerSelect,
Highflow, podtynkowy
Nr kat 36711000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180
Zawór Axor ShowerSelect,
dla 3 odbiorników, podtynkowy
Nr kat 36773000
Element podtynkowy iBox ® universal
Nr kat 01800180

Element Porter 12 x 12
Nr kat 36724000
Główka prysznicowa Raindance Select
S 120 3jet
Nr kat 26530000
Wąż prysznicowy Isiflex 125 cm
Nr kat 28272000
4 x Moduł prysznicowy 12 x 12,
podtynkowy
Nr kat 36822000

Głowica prysznicowa Axor Citterio 3jet
Nr kat 39740000
Płytka ścienna 12 x 12
do głowicy prysznicowej
Nr kat 36725000
Ramię prysznicowe 230 mm
do głowicy prysznicowej
Nr kat 27412000
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