
poleret PVD-krom
- 020

børstet krom
- 260

børstet guld-optik
- 250

poleret messing
- 930

børstet messing
- 950

poleret sort krom
- 330

børstet nikkel
- 820

poleret nikkel
- 830

poleret rødguld
- 300

børstet rødguld
- 310 poleret guld-optik

- 990

børstet bronze
- 140 poleret bronze

- 130

rustfrit stål-optik
- 800

børstet sort krom
- 340

Hos Axor Manufaktur fremstiller vi individuelle og perfekte 
produkter med øje for detaljen. Ud over standard krom-
overfladen findes nu 15 specialoverflader i poleret eller 
børstet version. Disse nye specialoverflader fremstilles ved 
hjælp af PVD-teknologi. Derudover har vi mulighed for at 
fremstille en lang række overflader på bestilling. Vi kan 
desuden tilbyde personlige ændringer af produkterne på 
individuel basis.

Med de nye specialoverflader tilbyder vi størstedelen af de 
overflader, der efterspørges for tiden.

Undtagelser
Generelt er alle Axor-produkter tilgængelige i de nye 
special overflader. Dog findes der produkter, der pga. pro-
duktets materiale, størrelse eller geometri ikke kan fremstil-
les i en eller flere specialoverflader.

Priser
Priser for Axor-produkter i en af de 15 specialoverflader: 
Vejl. udsalgspris + 50 %.

Leveringstider
Leveringstiden for Axor produkter i en af de 15 
specialoverflader er 8-12 uger. Bemærk længere leverings-
tid på enkelte produkter kan forekomme!

Axor Manufaktur
De nye, standardiserede specialoverflader



PVD-fremstillingsproces 
(Physical Vapor Deposition) 
Grundlaget for hver eneste PVD-overflade er en galvanisk skabt krom-overflade. I 
midten af produktionskammeret findes grundstoffet zirkonium. Under overfladepro-
cessen fyldes kammeret med nitrogen. Afhængig af mængden af nitrogen kan 
mange forskellige overflader skabes. En lysbue bevæger sig op og ned omkring 
zirkoniummet, som fordamper på grund af den kraftige varme. Denne damp blan-
der sig med nitrogenet i kammeret og lægger sig som en overflade på de forskelli-
ge produktdele. Zirkonium-nitrit er et særdeles modstandsdygtigt stof, og derfor er 
denne overflade stærkere end galvaniske overflader.

Fordele ved PVD
Alle PVD-overflader fremstilles på vores egen fabrik og har følgende fordele:
> Mere modstandsdygtig over for ridser 
> Langtidsholdbar, skinnende overflade
> Mere modstandsdygtig over for rengøringsmidler
> Mere modstandsdygtig over for korrosion
> Mulighed for mange forskellige overflader
> Miljøvenlig fremstillingsproces (ingen spildevand)

Produkter med PVD-overflade er særligt værdifulde og af højeste kvalitet. De egner sig især godt til offentlige projekter som f.eks. hoteller.
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