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Axor ShowerCollection with Philippe Starck
 Informace a inspirace pro profesionály  
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PHiliPPe STArCK

 Philippe Starck je jedním z nejznámějších kreativních mozků sou-
časnosti. Mnozí se domnívají, že v sobě skrývá génia, který často 
provokuje svým hravým, někdy až okázalým stylem. 

·   Designér a interiérový designér 
·   Narozen ve Francii, v Paříži v roce 1949 
·   V roce 1979 založil společnost „Starck Product“ 
·   K jeho obchodním partnerům patří značky Kartell, Alessi, 
Duravit, Driade, Fossil a Cassina 

·   Projekty: Yoo Apartments, motorová jachta A, Café Costes 
v Paříži, Hotel St. Martins Lane v Londýně 

·   Se značkou Axor spolupracuje od roku 1992 
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Haute Couture do sprchy 

Jaký potenciál má třeba takový čtverec? Řada Axor ShowerCollection  dokazuje, 
že skýtá nečekanou škálu možností. Sprchy, baterie a doplňky, které lze  vzájemně 
 volně kombinovat, nabízejí osobitá řešení, jež lze dokonale přizpůsobit potřebám 
Vašich zákazníků. 

Každý prvek kolekce vyvinutý značkou Axor a Philippem Starckem je založen  
na principu čtverce 12 x 12 cm. Na následujících stránkách můžete sami posoudit, 
jak se  jednotlivé komponenty kolekce k sobě hodí.

V této brožurce bychom Vás také rádi seznámili se vším, co souvisí s propracovanými 
základními podomítkovými sadami z řady Axor ShowerCollection a s jejich důmyslným 
modulárním systémem. Díky nim je montáž doslova hračkou. Ucelené příklady řešení 
nabízejí spoustu podrobných informací o instalaci i cenné tipy na instalaci. 

Tato profesionální brožurka Vám ukáže, jak snadno pomocí řady Axor 
 ShowerCollection proměnit svou sprchu v soukromé lázně.
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Princip

Koncepce

Jednoduchý modulární systém, jehož prvky lze téměř libovolně kombino-
vat – to je podstata řady Axor ShowerCollection. Just mix it! je tedy mottem 
pro individuální a kreativní plánování sprchy. Od termostatu po  hlavovou 
 sprchu, od poličky po sprchu ShowerHeaven, Vaši zákazníci si prostě 
 vyberou, které prvky chtějí použít. 

Řada Axor ShowerCollection je ale působivá i pod omítkou, kde skrývá dob-
ře strukturovaná řešení, která se snadno instalují. Kolekce tak v sobě spojuje 
neomezenou svobodu designu s naprosto spolehlivým způsobem zabudová-
ní v jakémkoli uspořádání.

Princip Just mix it! úspěšně funguje - ať už se jedná o běžnou malou sprchu 
nebo o velkorysé lázně.

m
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Just it!
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Kolekce 

01_Termostatový modul 36 x 12
02_Termostatový modul 12 x 12
03_Uzavírací ventil 12 x 12
04_Přepínací ventil Trio®/Quattro® 12 x 12
05_Modul ruční sprchy 12 x 12
06_Přívalový výtok 24 x 12
07_Modul sprchy 12 x 12
08_Horní sprcha 24 x 24
09_ShowerHeaven 72 x 72
10_ShowerHeaven 97 x 97
11_Modul osvětlení 12 x 12
12_Modul reproduktorů 12 x 12
13_Polička 12 x 12

Kvadratura kruhu

Není mnoho sprchových systémů, které by byly tak 
 univerzální jako řada Axor ShowerCollection. Philippe 
Starck ve své sprchové kolekci zachovává estetiku mini-
malismu - všechny moduly dodržují rozměr 12 x 12.

Takže máte následující možnosti: 
·  Harmonické sprchové řešení designového jazyka 
všech kolekcí Axor

·  Široká paleta designových možností díky filozofii 
 Just-mix-it!

Koncepce

Baterie

Řešení vycházející ze čtverců 12 x 12 cm, baterie lze 
instalovat samostatně nebo jako multifunkční systém:
·  Základ: termostatický modul se zabudovanými uzavíra-
cími ventily nebo bez nich (01 + 02)

·  Lze doplnit dalšími ovládacími jednotkami uzavíracích 
či přepínacích ventilů (03 + 04)

·  Zvláště praktické: uzavírací ventil se zabudovaným 
 připojením pro hadici a ruční sprchu (05)

Přívalový výtok

Výtok s osvěžujícím přívalovým proudem 
 zajišťuje nový modul v kolekci.
·  Přívalový proud s prostornou poličkou 
lze použít k napouštění vany 

·  Lze ho také využít jako šíjovou sprchu
·  Hodí se i do lázeňských prostor
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Sprchy

Díky nepřeberné nabídce sprch máte záruku, že budete schopni nabídnout svým 
 zákazníkům sprchový zážitek přesně podle jejich představ:

Sprchový modul (07), 12 x 12 cm
·  Lze použít jako hlavovou sprchu, šíjovou či boční sprchu
·  Lze použít samostatně nebo v sadě 4, 6 nebo 9 modulů

Hlavová sprcha (08), 24 x 24 cm
·  Velkolepý sprchový zážitek do malých koupelen
·  Vybírat můžete mezi variantou zabudovanou do stropu, s připojením od stropu, 
nebo v klasické nástěnné verzi se sprchovým ramenem

·  Snadno se čistí díky odnímatelnému sprchovému disku (viz str. 42)

ShowerHeaven (09 + 10)
·  Zvláště luxusní: sprcha ShowerHeaven se 3 druhy vodního proudu
·  Ve 2 různých velikostech
·  Na požádání dostupné i s osvětlením
·  Lze instalovat do podhledu či na povrch

Doplňky

Kromě funkčních modulů obohacují řadu Axor 
ShowerCollection i další šikovné moduly:
·  Pro neobvyklý zážitek pro všechny  smysly: 
modul osvětlení (11) a modul reprodukto-
ru (12)

·  Praktické poličky o rozměrech 12 x 12 cm 
(13) a 24 x 12 cm
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ShowerHeaven

3 různé typy vodního proudu zaručují 
při  použití sprchy ShowerHeaven jedinečný 
 zážitek z kontaktu s vodou: 
·  Osobní zóna sprchy (01) vnější zóna hlavové 
sprchy; průtok při tlaku 0,3 MPa:  
33,3 l/min

·  Středová zóna s deštěm (02) s funkcí 
AirPower; průtok při tlaku 0,3 MPa:  
20,6 l/min

·  Výkonný laminární proud (03) o průměru 
17 mm; průtok při tlaku 0,3 MPa:  
15,6 l/min

·  Všechny 3 typy proudění lze používat samo-
statně nebo ve vzájemné kombinaci (04);  
průtok při tlaku 0,3 MPa:  
Středová zóna + Laminární proud = 32,1 l/min;  
Středová zóna + Osobní zóna = 42,4 l/min;  
Osobní zóna + Laminární proud = 40,5 l/min

Všechny 3 sprchové zóny se ovládají 3 ventily 
nebo 1 přepínacím ventilem pro 3 větve.

Princip

Sprchový modul jako hlavová sprcha

Použijete-li sprchový modul jako hlavovou sprchu, oteví-
rají se Vám tyto nové možnosti:
·  Různé rozmístění podle vlastní volby – rozložení vodní-
ho proudu přesně na míru požadavkům (05)

·  Jako hlavovou sprchu můžete použít 1, 4, 6 nebo 9 spr-
chových modulů (06)

·  Průtok: cca 5 l/min při tlaku 0,3 MPa
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Sprchový modul jako boční sprcha

Sprchový modul lze použít jako šíjovou či boční sprchu. 
Získáte tím tyto výhody: 
·  Díky 5 nastavitelným svislým úrovním (07) lze vodní 
proud přizpůsobit různým tělesným proporcím

·  Průtok: cca 5 l/min při tlaku 0,3 MPa

Pokud se sprchové moduly při instalaci pootočí o 90°, 
lze vodní proud nastavit ve vodorovném směru. Proud tak 
může pokrývat větší část těla (08) nebo může směřovat 
do určitého bodu (09).

Výtok s přívalovým proudem

Výtok s přívalem nabízí několik funkcí a lze 
ho využít různými způsoby.
·  K napouštění vany nebo jako sprcha 
pro masáž šíje

·  Široký a čistý přívalový proud
·  Ztvárňuje vodu v její přirozené podobě
·  Průtok: cca 24 l/min při tlaku 0,3 MPa

Hlavové sprchy

Díky technologii AirPower je sprchový 
proud měkký jako déšť.
·  Průtok: 12 l/min nebo 25 l/min při 
 tlaku 0,3 MPa



Modul osvětlení

ShowerHeaven

Modul reproduktorů

Polička

Modul sprchy

Uzavírací ventil

Termostatový modul

Modul sprchy

Příklad řešení č. 1: 
Sprcha pro minimalisty

Tento příklad řešení představuje sprchu snů Philippa 
Starcka. Všechny baterie a doplňky jsou pohodlně 
 uspořádány nad sebou, takže jsou velmi ergonomické.
·  Modul osvětlení a reproduktoru ve výši očí a uší
·  Horní polička: praktická pro ukládání toaletních potřeb
·  Sprchové moduly v oblasti krku a beder lze svisle nasta-
vovat tak, aby vyhovovaly různě vysokým uživatelům

·  Centrální modul termostatu ovládá optimální teplotu 
a 3 různé zóny proudů sprchy ShowerHeaven

·  Modul ruční sprchy pro rychlý přístup

Příklady řešení

Modul ruční sprchy

Pokyny k instalaci těchto výrobků a sprchy ShowerHeaven jsou 
 uvedeny v instalačním manuálu od strany 35.
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Příklady řešení
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Příklad řešení č. 2: 
Verze de luxe

Tato sprchová koncepce vodorovně kombinuje všechny funkce 
a poličkové moduly v odpovídající ergonomické výšce.  Všechny 
funkce jsou tak pohodlně využitelné a vše potřebné je šikovně 
po ruce.
·  4 sprchové moduly lze pohodlně využít jako šíjovou sprchu; 
5 nastavitelných poloh pro bezproblémové uzpůsobení různým 
tělesným proporcím

·  Modul termostatu je instalován vlevo a obsahuje 3 zabudované 
uzavírací ventily sloužící k ovládání sprchy ShowerHeaven

·  Samostatný uzavírací ventil ke společnému ovládání sprchových 
modulů

·  Polička široká 24 cm nabízí pohodlný prostor pro toaletní potřeby
·  Postranně instalovaný modul ruční sprchy je snadno dosažitelný 
i zvenčí

S
h

o
w

er
H

ea
ve

n

10
13
10
11



verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 200 mm

11
0

0
 m

m

11
12

SAniTární inSTAlACe pro montáž v kombinaci

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož 
i počtu dalších spotřebičů, musíte zařízení dimenzovat individuál-
ně. Provozní tlak před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provoz-
ní tlak: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: 
max. 60 stupňů, Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být 
dimenzována na min. 300 l.
Upozornění: ShowerHeaven nemůžete použít v kombinaci s průtoko-
vými ohřívači. Velké rozdíly mezi přípojkami studené a teplé vody se musí 
vyrovnat.

Přívodní potrubí
Obj. č. 10750180 základní sada termostatového modulu 36 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená); ShowerHeaven: 3 x DN20 (smíšená voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 modul termostatu 36 x 12, vrchní sada s válcovými 
kohouty a zvýšeným průtokem vody pro sprchu ShowerHeaven. K insta-
laci termostatového modulu je nutná základní sada s obj. č. 10750180. 
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně. Volný průtok cca 
58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12. K insta-
laci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 
28486180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně.  
Průtok cca 9,8 l/min (pro 2 sprchové moduly) při tlaku 0,3 MPa.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 k ovládá-
ní obou propojených sprchových modulů. K instalaci (v jedné řadě – 
odstup 10 mm) použijte základní sadu s Obj. č. 10971180. Jednotlivé 
položky je třeba objednat samostatně. Volný  průtok cca 55 l/min při tla-
ku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12

Montážní plech
K optimálnímu rozmístění (vzdálenost 10 mm) modulu osvětlení, modulu 
reproduktoru a poličky doporučujeme montážní plech obj. č. 10973180.

Modul reproduktorů
Obj. č. 40874000 vrchní sada modulu reproduktoru 12 x 12. Je zapo-
třebí samostatná základní sada s obj. č. 40876180. Jednotlivé polož-
ky je třeba objednat samostatně. Chcete-li modul reproduktoru použí-
vat jako aktivní, nikoli jen jako pasivní, lze k vybavení připojit také aktivní 
modul (A 403), který můžete samostatně objednat u společnosti  DeToma 
GmbH (www.detoma.com). Reproduktor se poté přizpůsobí akustice 
pomocí digitálních filtrů.

Produkty Axor

1 x ShowerHeaven 97 x 97 s osvětlením
(instalace – pod omítku)
Obj. č. 10623800

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

2 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
2 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180 

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

1 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000

1 x Modul reproduktoru 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 40874000
1 x Základní těleso pro modul osvětlení/ 
reproduktoru
Obj. č. 40876180

1 x Modul osvětlení 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 40871000 
1 x Základní těleso pro modul osvětlení/ 
reproduktoru
Obj. č. 40876180

1 x Montážní plech
Obj. č. 10973180

PrOVeDení STrOPU

Zavěšený stropní podhled
Pro montáž ShowerHeaven # 10623800  
v jedné rovině se stropem musíte napláno-
vat zavěšený podhled, např. ze sádrokar-
tonu s volným prostorem min. 8 cm. Zabu-
dování betonového pažení s následným 
zalitím není možné. Doporučujeme čtverco-
vý výřez o rozměru 950 mm. Vlastní hmotnost 
ShowerHeaven činí bez vody zhruba 50 kg.
Pozor: Nehodí se k bezprostřednímu zabu-
dování do dutých prostor ohraničených plo-
chami z hořlavého materiálu.

Modul osvětlení
Obj. č. 40871000 vrchní sada modulu osvětlení 12 x 12. Je zapotřebí 
samostatná základní sada s obj. č. 40876180.  
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

eleKTrOinSTAlACe Přívodní vedení

Přívodní vedení ShowerHeaven
3 x 1,5 mm² Potenciálové vyrovnání; 1 x 4 mm² Krabice el. rozvaděče 
a transformátor zahrnuty
Upozornění: ShowerHeaven musíte instalovat od 2,25 m výše.

Přívodní vedení modul osvětlení
Přívodní vedení 3 x 1,5 mm² transformátor zahrnut
Upozornění:
·  Pro modul osvětlení musíte pro transformátor připravit mimo dodávku 
krabici pod omítkou.

·  Nezpomeňte na instalaci prázdné trubky pro elektrické napájení (svět-
lo)

·  Elektrickou přípojku smí provést pouze odborný elektrikář! Instalujte pře-
dem elektrické napájení 230 V/N/PE/50 Hz. Jištění musí být provede-
no ochranným zařízením na bázi chybového proudu (RCD/FI) se stano-
veným rozdílovým proudem < 30 mA. (Není zobrazeno)

Světelný vypínač pro ShowerHeaven a modul osvětlení
Světelný vypínač musíte instalovat mimo oblast sprchy a nebo jej zapo-
jit přes stropní osvětlení (mimo ochranné pásmo 2 podle DIN VDE 100, 
část 701). Osvětlení ShowerHeaven a modul osvětlení jsou v tomto pří-
padě spojeny. (Není zobrazeno)

Transformátor ShowerHeaven
Výstupní napětí na sekundární straně 12 V/35–80 VA

Transformátor pro modul osvětlení
Výstupní napětí na sekundární straně 16 V/5,6 VA Délka kabelu  
na sekundární straně činí 7 m. (Není zobrazeno) Podrobný popis  
jednotlivých montážních kroků najdete v textu od str. 35.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.
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SAniTární inSTAlACe pro montáž v kombinaci

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož 
i počtu dalších spotřebičů, musíte zařízení dimenzovat individuál-
ně. Provozní tlak před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provoz-
ní tlak: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: 
max. 60 stupňů, Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být 
dimenzována na min. 300 l.
Upozornění: ShowerHeaven nemůžete použít v kombinaci s průtoko-
vými ohřívači. Velké rozdíly mezi přípojkami studené a teplé vody se musí 
vyrovnat.

Přívodní potrubí
Obj. č. 10750180 základní sada termostatového modulu 36 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená); ShowerHeaven: 3 x DN20 (smíšená voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 modul termostatu 36 x 12, vrchní sada s válcovými 
kohouty a zvýšeným průtokem vody pro sprchu ShowerHeaven. K insta-
laci termostatového modulu je nutná základní sada s obj. č. 10750180. 
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně. Volný průtok cca 
58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12. K insta-
laci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 
28486180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně.  
Průtok cca 9,8 l/min (pro 2 sprchové moduly) při tlaku 0,3 MPa.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 k ovládá-
ní obou propojených sprchových modulů. K instalaci (v jedné řadě – 
odstup 10 mm) použijte základní sadu s Obj. č. 10971180. Jednotlivé 
položky je třeba objednat samostatně. Volný  průtok cca 55 l/min při tla-
ku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12

Montážní plech
K optimálnímu rozmístění (vzdálenost 10 mm) modulu osvětlení, modulu 
reproduktoru a poličky doporučujeme montážní plech obj. č. 10973180.

Modul reproduktorů
Obj. č. 40874000 vrchní sada modulu reproduktoru 12 x 12. Je zapo-
třebí samostatná základní sada s obj. č. 40876180. Jednotlivé polož-
ky je třeba objednat samostatně. Chcete-li modul reproduktoru použí-
vat jako aktivní, nikoli jen jako pasivní, lze k vybavení připojit také aktivní 
modul (A 403), který můžete samostatně objednat u společnosti  DeToma 
GmbH (www.detoma.com). Reproduktor se poté přizpůsobí akustice 
pomocí digitálních filtrů.

Produkty Axor

1 x ShowerHeaven 97 x 97 s osvětlením
(instalace – pod omítku)
Obj. č. 10623800

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

2 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
2 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180 

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

1 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000

1 x Modul reproduktoru 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 40874000
1 x Základní těleso pro modul osvětlení/ 
reproduktoru
Obj. č. 40876180

1 x Modul osvětlení 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 40871000 
1 x Základní těleso pro modul osvětlení/ 
reproduktoru
Obj. č. 40876180

1 x Montážní plech
Obj. č. 10973180

PrOVeDení STrOPU

Zavěšený stropní podhled
Pro montáž ShowerHeaven # 10623800  
v jedné rovině se stropem musíte napláno-
vat zavěšený podhled, např. ze sádrokar-
tonu s volným prostorem min. 8 cm. Zabu-
dování betonového pažení s následným 
zalitím není možné. Doporučujeme čtverco-
vý výřez o rozměru 950 mm. Vlastní hmotnost 
ShowerHeaven činí bez vody zhruba 50 kg.
Pozor: Nehodí se k bezprostřednímu zabu-
dování do dutých prostor ohraničených plo-
chami z hořlavého materiálu.

Modul osvětlení
Obj. č. 40871000 vrchní sada modulu osvětlení 12 x 12. Je zapotřebí 
samostatná základní sada s obj. č. 40876180.  
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

eleKTrOinSTAlACe Přívodní vedení

Přívodní vedení ShowerHeaven
3 x 1,5 mm² Potenciálové vyrovnání; 1 x 4 mm² Krabice el. rozvaděče 
a transformátor zahrnuty
Upozornění: ShowerHeaven musíte instalovat od 2,25 m výše.

Přívodní vedení modul osvětlení
Přívodní vedení 3 x 1,5 mm² transformátor zahrnut
Upozornění:
·  Pro modul osvětlení musíte pro transformátor připravit mimo dodávku 
krabici pod omítkou.

·  Nezpomeňte na instalaci prázdné trubky pro elektrické napájení (svět-
lo)

·  Elektrickou přípojku smí provést pouze odborný elektrikář! Instalujte pře-
dem elektrické napájení 230 V/N/PE/50 Hz. Jištění musí být provede-
no ochranným zařízením na bázi chybového proudu (RCD/FI) se stano-
veným rozdílovým proudem < 30 mA. (Není zobrazeno)

Světelný vypínač pro ShowerHeaven a modul osvětlení
Světelný vypínač musíte instalovat mimo oblast sprchy a nebo jej zapo-
jit přes stropní osvětlení (mimo ochranné pásmo 2 podle DIN VDE 100, 
část 701). Osvětlení ShowerHeaven a modul osvětlení jsou v tomto pří-
padě spojeny. (Není zobrazeno)

Transformátor ShowerHeaven
Výstupní napětí na sekundární straně 12 V/35–80 VA

Transformátor pro modul osvětlení
Výstupní napětí na sekundární straně 16 V/5,6 VA Délka kabelu  
na sekundární straně činí 7 m. (Není zobrazeno) Podrobný popis  
jednotlivých montážních kroků najdete v textu od str. 35.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.
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Příklady řešení
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Příklad řešení č. 2: 
Verze de luxe

Tato sprchová koncepce vodorovně kombinuje všechny funkce 
a poličkové moduly v odpovídající ergonomické výšce.  Všechny 
funkce jsou tak pohodlně využitelné a vše potřebné je šikovně 
po ruce.
·  4 sprchové moduly lze pohodlně využít jako šíjovou sprchu; 
5 nastavitelných poloh pro bezproblémové uzpůsobení různým 
tělesným proporcím

·  Modul termostatu je instalován vlevo a obsahuje 3 zabudované 
uzavírací ventily sloužící k ovládání sprchy ShowerHeaven

·  Samostatný uzavírací ventil ke společnému ovládání sprchových 
modulů

·  Polička široká 24 cm nabízí pohodlný prostor pro toaletní potřeby
·  Postranně instalovaný modul ruční sprchy je snadno dosažitelný 
i zvenčí
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Příklad řešení č. 3: 
Celkový požitek ze sprchování

Sprchové řešení se 6 sprchovými moduly pro hlavovou 
sprchu a 6 sprchovými moduly jako boční sprchy instalo-
vanými v rohu nabízí celkový požitek ze sprchování.
·  6 sprchových modulů pro hlavovou sprchu je společně 
ovládáno uzavíracím ventilem v modulu s termostatem

·  6 dalších sprchových modulů je uspořádáno svisle 
a v rohu - lze je používat po třech nebo všechny společ-
ně, jak si kdo přeje

·  Funkční moduly hlavové sprchy lze obsluhovat i zven-
čí, mimo mokrou oblast sprchy - vodu můžete nastavit 
na optimální teplotu, ještě než vstoupíte do sprchy

·  Modul ruční sprchy je přístupný i z průchozí části kou-
pelny - hodí se při úklidu sprchy
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Příklady řešení
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PrOVeDení STrOPU

Strop
Přívodní vedení k ShowerHeaven # 10625800 musíte instalovat ve stro-
pě. Vlastní hmotnost ShowerHeaven činí bez vody zhruba 30 kg. Pod-
klad stropu musí být pro hmotnost ShowerHeaven dostatečně dimenzo-
ván.

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: ShowerHeaven nemůžete použít v kombinaci s průtoko-
vými ohřívači. Velké rozdíly mezi přípojkami studené a teplé vody se musí 
vyrovnat.

Připojení
Obj. č. 10750180 základní sada pro modul termostatu 36 x 12:
2 x DN20 (teplá/studená)
Sprcha ShowerHeaven: 3 x DN20 (namíchaná voda)
Sprchové moduly: 1 x DN20 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 vrchní sada modulu termostatu 36 x 12 s válcovými 
kohouty a zvýšeným průtokem vody pro sprchu ShowerHeaven. K insta-
laci termostatového modulu je nutná základní sada s obj. č. 10750180. 
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně. Volný průtok cca 
58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12. K insta-
laci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 
28486180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně.  Průtok 
cca 19,5 l/min (pro 4 sprchové moduly) při tlaku 0,3 MPa.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 k ovládání 
4 sprchových modulů. Sprchové moduly jsou vzájemně propojené v uve-
deném uspořádání. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte 
základní sadu s obj. č. 10971180. Jednotlivé položky je třeba objednat 
samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40873000 polička 24 x 12. Jelikož je polička 24 x 12 osazena 
mezi dvěma díly s vodovodními rozvody, je třeba použít základní sadu 
s obj. č. 40878180 jako propojení mezi uzavíracím ventilem a modulem 
ruční sprchy.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

1 x Sprcha ShowerHeaven 72 x 72  
bez osvětlení (instalace na omítku)
Obj. č. 10625800

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

4 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
4 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

1 x Polička 24 x 12
Obj. č. 40873000
1 x Základní sada pro poličku 24 x 12
Obj. č. 40878180
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PrOVeDení STrOPU

Strop
Přívodní vedení k ShowerHeaven # 10625800 musíte instalovat ve stro-
pě. Vlastní hmotnost ShowerHeaven činí bez vody zhruba 30 kg. Pod-
klad stropu musí být pro hmotnost ShowerHeaven dostatečně dimenzo-
ván.

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: ShowerHeaven nemůžete použít v kombinaci s průtoko-
vými ohřívači. Velké rozdíly mezi přípojkami studené a teplé vody se musí 
vyrovnat.

Připojení
Obj. č. 10750180 základní sada pro modul termostatu 36 x 12:
2 x DN20 (teplá/studená)
Sprcha ShowerHeaven: 3 x DN20 (namíchaná voda)
Sprchové moduly: 1 x DN20 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 vrchní sada modulu termostatu 36 x 12 s válcovými 
kohouty a zvýšeným průtokem vody pro sprchu ShowerHeaven. K insta-
laci termostatového modulu je nutná základní sada s obj. č. 10750180. 
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně. Volný průtok cca 
58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12. K insta-
laci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 
28486180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně.  Průtok 
cca 19,5 l/min (pro 4 sprchové moduly) při tlaku 0,3 MPa.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 k ovládání 
4 sprchových modulů. Sprchové moduly jsou vzájemně propojené v uve-
deném uspořádání. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte 
základní sadu s obj. č. 10971180. Jednotlivé položky je třeba objednat 
samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40873000 polička 24 x 12. Jelikož je polička 24 x 12 osazena 
mezi dvěma díly s vodovodními rozvody, je třeba použít základní sadu 
s obj. č. 40878180 jako propojení mezi uzavíracím ventilem a modulem 
ruční sprchy.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

1 x Sprcha ShowerHeaven 72 x 72  
bez osvětlení (instalace na omítku)
Obj. č. 10625800

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

4 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
4 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

1 x Polička 24 x 12
Obj. č. 40873000
1 x Základní sada pro poličku 24 x 12
Obj. č. 40878180
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Příklad řešení č. 3: 
Celkový požitek ze sprchování

Sprchové řešení se 6 sprchovými moduly pro hlavovou 
sprchu a 6 sprchovými moduly jako boční sprchy instalo-
vanými v rohu nabízí celkový požitek ze sprchování.
·  6 sprchových modulů pro hlavovou sprchu je společně 
ovládáno uzavíracím ventilem v modulu s termostatem

·  6 dalších sprchových modulů je uspořádáno svisle 
a v rohu - lze je používat po třech nebo všechny společ-
ně, jak si kdo přeje

·  Funkční moduly hlavové sprchy lze obsluhovat i zven-
čí, mimo mokrou oblast sprchy - vodu můžete nastavit 
na optimální teplotu, ještě než vstoupíte do sprchy

·  Modul ruční sprchy je přístupný i z průchozí části kou-
pelny - hodí se při úklidu sprchy
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Příklady řešení
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Poličky

Uzavírací ventil

Termostatový modul

Modul ruční sprchy

18
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Příklad řešení č. 4: 
Sprchování v menším prostoru

Někdy stačí i sprchovací prostor o rozměrech 
90 x 90 cm. V podobě kompaktní hlavové sprchy 
24 x 24 nabízí řada Axor ShowerCollection pohodlné 
řešení i pro malé koupelny.
·  Oddělené ovládání teploty pomocí modulu termosta-
tu 12 x 12

·  Uzavírací ventil nad termostatem řídí ovládání  hlavové 
sprchy

·  Uzavírací ventil pod termostatem s připojením hadice 
ovládá zabudovanou ruční sprchu

·  2 poličky skýtají prostor pro toaletní potřeby

Horní sprcha

Příklady řešení

18
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PrOVeDení STrOPU

Zavěšený stropní podhled
K instalaci sprchových modulů je nutné, aby byly ve stropě uloženy přívo-
dy. K instalaci 6 sprchových modulů doporučujeme použít instalační des-
ku s obj. č. 28470180.

SAniTární inSTAlACe pro samostatnou instalaci

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Výrobek nelze použít v kombinaci s průtokovým ohříva-
čem. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku u připojení studené a tep-
lé vody. 

Připojení
Obj. č. 10750180 základní sada pro modul termostatu 36 x 12:
2 x DN20 (teplá/studená)
Sprchové moduly ve stropě: 1 x DN20 (namíchaná voda)
Sprchové moduly na stěně: DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 vrchní sada termostatového modulu 36 x 12 s válcový-
mi kohouty a zvýšeným průtokem vody k ovládání sprchových modulů ve 
stropě i na stěnách. K instalaci termostatového modulu je nutná základní 
sada s obj. č. 10750180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostat-
ně. Volný průtok cca 58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy (instalace na stěnu)
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12 pro instala-
ci na stěnu. Trojici sprchových modulů vlevo lze ovládat nezávisle na tro-
jici modulů umístěných vpravo. Trojice se ovládá termostatovým modu-
lem. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu 
s obj. č. 28486180. Sprchové moduly, které nejsou instalovány společ-
ně s dalšími základními sadami, je možno osadit pomocí běžného při-
pojení G ½. Průtok cca 24,5 l/min (pro 6 sprchových modulů) při tlaku 
0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12. Jelikož je polička 12 x 12 osazena 
mezi dvěma díly s vodovodními rozvody, je třeba použít základní sadu 
s obj. č. 40877180 jako propojení mezi sprchovým modulem a modulem 
ruční sprchy.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

K hlavové sprše
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
1 x Montážní deska
Obj. č. 28470180

K bočním sprchám
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
2 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

1 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
1 x Základní sada pro poličku 12 x 12
Obj. č. 40877180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180
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PrOVeDení STrOPU

Zavěšený stropní podhled
K instalaci sprchových modulů je nutné, aby byly ve stropě uloženy přívo-
dy. K instalaci 6 sprchových modulů doporučujeme použít instalační des-
ku s obj. č. 28470180.

SAniTární inSTAlACe pro samostatnou instalaci

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Výrobek nelze použít v kombinaci s průtokovým ohříva-
čem. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku u připojení studené a tep-
lé vody. 

Připojení
Obj. č. 10750180 základní sada pro modul termostatu 36 x 12:
2 x DN20 (teplá/studená)
Sprchové moduly ve stropě: 1 x DN20 (namíchaná voda)
Sprchové moduly na stěně: DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 vrchní sada termostatového modulu 36 x 12 s válcový-
mi kohouty a zvýšeným průtokem vody k ovládání sprchových modulů ve 
stropě i na stěnách. K instalaci termostatového modulu je nutná základní 
sada s obj. č. 10750180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostat-
ně. Volný průtok cca 58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy (instalace na stěnu)
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12 pro instala-
ci na stěnu. Trojici sprchových modulů vlevo lze ovládat nezávisle na tro-
jici modulů umístěných vpravo. Trojice se ovládá termostatovým modu-
lem. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu 
s obj. č. 28486180. Sprchové moduly, které nejsou instalovány společ-
ně s dalšími základními sadami, je možno osadit pomocí běžného při-
pojení G ½. Průtok cca 24,5 l/min (pro 6 sprchových modulů) při tlaku 
0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12. Jelikož je polička 12 x 12 osazena 
mezi dvěma díly s vodovodními rozvody, je třeba použít základní sadu 
s obj. č. 40877180 jako propojení mezi sprchovým modulem a modulem 
ruční sprchy.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

K hlavové sprše
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
1 x Montážní deska
Obj. č. 28470180

K bočním sprchám
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
2 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

1 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
1 x Základní sada pro poličku 12 x 12
Obj. č. 40877180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180
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PrOVeDení STrOPU

Zavěšený stropní podhled
K instalaci sprchových modulů je nutné, aby byly ve stropě uloženy přívo-
dy. K instalaci 6 sprchových modulů doporučujeme použít instalační des-
ku s obj. č. 28470180.

SAniTární inSTAlACe pro samostatnou instalaci

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Výrobek nelze použít v kombinaci s průtokovým ohříva-
čem. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku u připojení studené a tep-
lé vody. 

Připojení
Obj. č. 10750180 základní sada pro modul termostatu 36 x 12:
2 x DN20 (teplá/studená)
Sprchové moduly ve stropě: 1 x DN20 (namíchaná voda)
Sprchové moduly na stěně: DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 vrchní sada termostatového modulu 36 x 12 s válcový-
mi kohouty a zvýšeným průtokem vody k ovládání sprchových modulů ve 
stropě i na stěnách. K instalaci termostatového modulu je nutná základní 
sada s obj. č. 10750180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostat-
ně. Volný průtok cca 58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy (instalace na stěnu)
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12 pro instala-
ci na stěnu. Trojici sprchových modulů vlevo lze ovládat nezávisle na tro-
jici modulů umístěných vpravo. Trojice se ovládá termostatovým modu-
lem. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu 
s obj. č. 28486180. Sprchové moduly, které nejsou instalovány společ-
ně s dalšími základními sadami, je možno osadit pomocí běžného při-
pojení G ½. Průtok cca 24,5 l/min (pro 6 sprchových modulů) při tlaku 
0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12. Jelikož je polička 12 x 12 osazena 
mezi dvěma díly s vodovodními rozvody, je třeba použít základní sadu 
s obj. č. 40877180 jako propojení mezi sprchovým modulem a modulem 
ruční sprchy.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

K hlavové sprše
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
1 x Montážní deska
Obj. č. 28470180

K bočním sprchám
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
2 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

1 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
1 x Základní sada pro poličku 12 x 12
Obj. č. 40877180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180
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PrOVeDení STrOPU

Zavěšený stropní podhled
K instalaci sprchových modulů je nutné, aby byly ve stropě uloženy přívo-
dy. K instalaci 6 sprchových modulů doporučujeme použít instalační des-
ku s obj. č. 28470180.

SAniTární inSTAlACe pro samostatnou instalaci

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Výrobek nelze použít v kombinaci s průtokovým ohříva-
čem. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku u připojení studené a tep-
lé vody. 

Připojení
Obj. č. 10750180 základní sada pro modul termostatu 36 x 12:
2 x DN20 (teplá/studená)
Sprchové moduly ve stropě: 1 x DN20 (namíchaná voda)
Sprchové moduly na stěně: DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10751000 vrchní sada termostatového modulu 36 x 12 s válcový-
mi kohouty a zvýšeným průtokem vody k ovládání sprchových modulů ve 
stropě i na stěnách. K instalaci termostatového modulu je nutná základní 
sada s obj. č. 10750180. Jednotlivé položky je třeba objednat samostat-
ně. Volný průtok cca 58 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul sprchy (instalace na stěnu)
Obj. č. 28491000 vrchní sada sprchového modulu 12 x 12 pro instala-
ci na stěnu. Trojici sprchových modulů vlevo lze ovládat nezávisle na tro-
jici modulů umístěných vpravo. Trojice se ovládá termostatovým modu-
lem. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu 
s obj. č. 28486180. Sprchové moduly, které nejsou instalovány společ-
ně s dalšími základními sadami, je možno osadit pomocí běžného při-
pojení G ½. Průtok cca 24,5 l/min (pro 6 sprchových modulů) při tlaku 
0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12. Jelikož je polička 12 x 12 osazena 
mezi dvěma díly s vodovodními rozvody, je třeba použít základní sadu 
s obj. č. 40877180 jako propojení mezi sprchovým modulem a modulem 
ruční sprchy.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

K hlavové sprše
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
1 x Montážní deska
Obj. č. 28470180

K bočním sprchám
6 x Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 28491000
2 x Základní sada pro sprchový modul 12 x 12
Obj. č. 28486180

1 x Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10751000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12
Obj. č. 10750180

1 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
1 x Základní sada pro poličku 12 x 12
Obj. č. 40877180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180
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Poličky

Uzavírací ventil

Termostatový modul

Modul ruční sprchy
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Příklad řešení č. 4: 
Sprchování v menším prostoru

Někdy stačí i sprchovací prostor o rozměrech 
90 x 90 cm. V podobě kompaktní hlavové sprchy 
24 x 24 nabízí řada Axor ShowerCollection pohodlné 
řešení i pro malé koupelny.
·  Oddělené ovládání teploty pomocí modulu termosta-
tu 12 x 12

·  Uzavírací ventil nad termostatem řídí ovládání  hlavové 
sprchy

·  Uzavírací ventil pod termostatem s připojením hadice 
ovládá zabudovanou ruční sprchu

·  2 poličky skýtají prostor pro toaletní potřeby

Horní sprcha

Příklady řešení
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Příklad řešení č. 5:
Otevřená sprcha

Je-li řešením otevřená sprcha, lze jednotli-
vé sprchové prvky bez problémů ovládat 
ze suché zóny.
·  Hlavová a přívalová sprcha do Vašich sou-
kromých lázní

·  Termostat a uzavírací ventil k ovládání sprchy 
lze snadno obsluhovat zvenčí

·  Prostor pro toaletní potřeby na poličce nebo 
na výtoku s přívalovým proudem
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Horní sprcha

Příklady řešení
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inSTAlACe nA STěnU

Stěna
K rychlé a profesionální instalaci hlavové sprchy 24 x 24 s obj. č. 
10925000 se použije základní sada s obj. č. 10921180. S ohledem 
na vystupující části a hmotnost je tak zajištěno, že bude hlavová sprcha 
namontována bezpečně a bude dokonale zarovnaná s rovinou stěny 
(základní sada není obsažena v dodávce hlavové sprchy).
Pozor: Čistá hmotnost sprchy bez vody je 6,7 kg. V tomto místě prosím 
zajistěte odpovídající vyztužení stěny pro základní sadu.

Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 
10754180 (základní sada) v kombinaci s vrchní sadou samostatné-
ho uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 
(základní sada) se skvěle hodí k ovládání hlavové sprchy 24 x 24.
Pozor: Má-li být zaručeno správné fungování sprchy, musí být bate-
rie nainstalována, propláchnuta a přezkoušena podle odpovídajících 
norem!

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Hlavovou sprchu 24 x 24 nelze použít v kombina-
ci s průtokovými ohřívači. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku 
u  připojení studené a teplé vody.

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená) 
Obj. č. 10921180 základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24:  
1 x DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným 
průtokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, 
základní sada pro modul termostatu 12 x 12.  Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. Potřebná 
k ovládání hlavové sprchy. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) 
použijte základní sadu s obj. č. 28486180. Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci 
je nutná základní sada s obj. č. 10650180.  Uzavírací ventil je již zabu-
dován do základní sady modulu ruční sprchy. Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12.

Volitelně lze společně s hlavovou sprchou instalovat také modul repro-
duktoru s obj. č. 40874000 a/nebo modul osvětlení s obj. č. 40871000, 
vzájemný odstup musí být 10 mm. K instalaci modulu reprodukto-
ru a osvětlení je nutná samostatná základní sada s obj. č. 40876180. 
Pro optimální osazení (odstup 10 mm) modulu osvětlení, modulu repro-
duktoru a poličky doporučujeme instalační desku s obj. č. 10973180. 
Chcete-li modul reproduktoru používat jako aktivní reproduktor, niko-
li jen jako pasivní, lze k vybavení připojit také aktivní modul (A 403), 
který můžete samostatně objednat u společnosti DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Reproduktor se poté přizpůsobí akustice pomocí 
digitálních filtrů.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Podlahový odtok (bez sprchové vaničky): Illbruck Poresta Slot, odtoko-
vá řada DN70; Případně: odtok ke sprchové vaničce: Raindrain 90 XXL, 
odtok 51 l/min při hladině vody 15 mm (připojení DN70), navržený 
pro konkrétní použití v souladu s DIN 1247 1–3.  
Ucelená sada Raindrain 90 XXL má obj. č. 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

1 x Hlavová sprcha 24 x 24 se sprchovým 
ramenem
Obj. č. 10925000
1 x Základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24
Obj. č. 10921180

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12
Obj. č. 10755000 
1 x Základní sada pro modul termostatu 
12 x 12
Obj. č. 10754180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

2 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
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inSTAlACe nA STěnU

Stěna
K rychlé a profesionální instalaci hlavové sprchy 24 x 24 s obj. č. 
10925000 se použije základní sada s obj. č. 10921180. S ohledem 
na vystupující části a hmotnost je tak zajištěno, že bude hlavová sprcha 
namontována bezpečně a bude dokonale zarovnaná s rovinou stěny 
(základní sada není obsažena v dodávce hlavové sprchy).
Pozor: Čistá hmotnost sprchy bez vody je 6,7 kg. V tomto místě prosím 
zajistěte odpovídající vyztužení stěny pro základní sadu.

Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 
10754180 (základní sada) v kombinaci s vrchní sadou samostatné-
ho uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 
(základní sada) se skvěle hodí k ovládání hlavové sprchy 24 x 24.
Pozor: Má-li být zaručeno správné fungování sprchy, musí být bate-
rie nainstalována, propláchnuta a přezkoušena podle odpovídajících 
norem!

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Hlavovou sprchu 24 x 24 nelze použít v kombina-
ci s průtokovými ohřívači. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku 
u  připojení studené a teplé vody.

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená) 
Obj. č. 10921180 základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24:  
1 x DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným 
průtokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, 
základní sada pro modul termostatu 12 x 12.  Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. Potřebná 
k ovládání hlavové sprchy. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) 
použijte základní sadu s obj. č. 28486180. Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci 
je nutná základní sada s obj. č. 10650180.  Uzavírací ventil je již zabu-
dován do základní sady modulu ruční sprchy. Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12.

Volitelně lze společně s hlavovou sprchou instalovat také modul repro-
duktoru s obj. č. 40874000 a/nebo modul osvětlení s obj. č. 40871000, 
vzájemný odstup musí být 10 mm. K instalaci modulu reprodukto-
ru a osvětlení je nutná samostatná základní sada s obj. č. 40876180. 
Pro optimální osazení (odstup 10 mm) modulu osvětlení, modulu repro-
duktoru a poličky doporučujeme instalační desku s obj. č. 10973180. 
Chcete-li modul reproduktoru používat jako aktivní reproduktor, niko-
li jen jako pasivní, lze k vybavení připojit také aktivní modul (A 403), 
který můžete samostatně objednat u společnosti DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Reproduktor se poté přizpůsobí akustice pomocí 
digitálních filtrů.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Podlahový odtok (bez sprchové vaničky): Illbruck Poresta Slot, odtoko-
vá řada DN70; Případně: odtok ke sprchové vaničce: Raindrain 90 XXL, 
odtok 51 l/min při hladině vody 15 mm (připojení DN70), navržený 
pro konkrétní použití v souladu s DIN 1247 1–3.  
Ucelená sada Raindrain 90 XXL má obj. č. 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

1 x Hlavová sprcha 24 x 24 se sprchovým 
ramenem
Obj. č. 10925000
1 x Základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24
Obj. č. 10921180

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12
Obj. č. 10755000 
1 x Základní sada pro modul termostatu 
12 x 12
Obj. č. 10754180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

2 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
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inSTAlACe nA STěnU

Stěna
K rychlé a profesionální instalaci hlavové sprchy 24 x 24 s obj. č. 
10925000 se použije základní sada s obj. č. 10921180. S ohledem 
na vystupující části a hmotnost je tak zajištěno, že bude hlavová sprcha 
namontována bezpečně a bude dokonale zarovnaná s rovinou stěny 
(základní sada není obsažena v dodávce hlavové sprchy).
Pozor: Čistá hmotnost sprchy bez vody je 6,7 kg. V tomto místě prosím 
zajistěte odpovídající vyztužení stěny pro základní sadu.

Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 
10754180 (základní sada) v kombinaci s vrchní sadou samostatné-
ho uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 
(základní sada) se skvěle hodí k ovládání hlavové sprchy 24 x 24.
Pozor: Má-li být zaručeno správné fungování sprchy, musí být bate-
rie nainstalována, propláchnuta a přezkoušena podle odpovídajících 
norem!

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Na základě osobních preferencí při sprchování, četnosti použití, jakož i 
počtu spotřebičů musíte zařízení dimenzovat individuálně. Provozní tlak 
před armaturou: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Teplota horké vody: max. 60 stupňů, 
Doporučený zásobník: Velikost zásobníku by měla být dimenzována 
na min. 300 l.
Upozornění: Hlavovou sprchu 24 x 24 nelze použít v kombina-
ci s průtokovými ohřívači. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku 
u  připojení studené a teplé vody.

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená) 
Obj. č. 10921180 základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24:  
1 x DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným 
průtokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, 
základní sada pro modul termostatu 12 x 12.  Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně.

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. Potřebná 
k ovládání hlavové sprchy. K instalaci (v jedné řadě – odstup 10 mm) 
použijte základní sadu s obj. č. 28486180. Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci 
je nutná základní sada s obj. č. 10650180.  Uzavírací ventil je již zabu-
dován do základní sady modulu ruční sprchy. Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12.

Volitelně lze společně s hlavovou sprchou instalovat také modul repro-
duktoru s obj. č. 40874000 a/nebo modul osvětlení s obj. č. 40871000, 
vzájemný odstup musí být 10 mm. K instalaci modulu reprodukto-
ru a osvětlení je nutná samostatná základní sada s obj. č. 40876180. 
Pro optimální osazení (odstup 10 mm) modulu osvětlení, modulu repro-
duktoru a poličky doporučujeme instalační desku s obj. č. 10973180. 
Chcete-li modul reproduktoru používat jako aktivní reproduktor, niko-
li jen jako pasivní, lze k vybavení připojit také aktivní modul (A 403), 
který můžete samostatně objednat u společnosti DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Reproduktor se poté přizpůsobí akustice pomocí 
digitálních filtrů.

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Podlahový odtok (bez sprchové vaničky): Illbruck Poresta Slot, odtoko-
vá řada DN70; Případně: odtok ke sprchové vaničce: Raindrain 90 XXL, 
odtok 51 l/min při hladině vody 15 mm (připojení DN70), navržený 
pro konkrétní použití v souladu s DIN 1247 1–3.  
Ucelená sada Raindrain 90 XXL má obj. č. 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.

Produkty Axor

1 x Hlavová sprcha 24 x 24 se sprchovým 
ramenem
Obj. č. 10925000
1 x Základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24
Obj. č. 10921180

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12
Obj. č. 10755000 
1 x Základní sada pro modul termostatu 
12 x 12
Obj. č. 10754180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Modul ruční sprchy 12 x 12 vrchní sada
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

2 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000
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Příklad řešení č. 5:
Otevřená sprcha

Je-li řešením otevřená sprcha, lze jednotli-
vé sprchové prvky bez problémů ovládat 
ze suché zóny.
·  Hlavová a přívalová sprcha do Vašich sou-
kromých lázní

·  Termostat a uzavírací ventil k ovládání sprchy 
lze snadno obsluhovat zvenčí

·  Prostor pro toaletní potřeby na poličce nebo 
na výtoku s přívalovým proudem
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Horní sprcha

Příklady řešení
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Produkty Axor

1 x Hlavová sprcha 24 x 24 s připojením 
od stropu
Obj. č. 10929000

1 x Vrchní sada výtoku přívalového proudu 
24 x 12 
Obj. č. 10942000
1 x Základní sada výtoku přívalového prou-
du 24 x 12
Obj. č. 10941180

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 
Obj. č. 10755000
1 x Základní sada pro modul termostatu 12 x 12
Obj. č. 10754180

2 x Vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 
Obj. č. 10972000
2 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12 
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

2 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000

PrOVeDení STrOPU

Sprcha s připojením od stropu
Při instalaci hlavové sprchy 24 x 24 s obj. č. 10929000 musí být na vnitř-
ní závit G ½ nejprve našroubován připojovací díl obsažený v dodávané 
sadě. Na připojovací díl se potom pomocí šroubů připevní kovové strop-
ní připojení (délky 126 mm). Potom se hlavová sprcha pevně přišroubuje 
ke stropnímu připojení.
Pozor: Čistá hmotnost sprchy bez vody je 4,5 kg. V tomto místě prosím 
zajistěte odpovídající vyztužení stropu.

Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 
10754180 (základní sada) v kombinaci s vrchní sadou samostatné-
ho uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 
(základní sada) se skvěle hodí k ovládání hlavové sprchy 24 x 24.
Pozor: Má-li být zaručeno správné fungování sprchy, musí být bate-
rie nainstalována, propláchnuta a přezkoušena podle odpovídajících 
norem!

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Rozměry řešení je třeba stanovit individuálně, podle osobních preferen-
cí při sprchování, četnosti užívání a počtu dalších uživatelů. Provozní tlak 
baterie: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa (1 MPa 
= 10 bar = 147 PSI), teplota teplé vody: max. 60 °C, doporučená kapa-
cita: retenční objem by měl být nejméně 300 l.
Upozornění: Hlavovou sprchu 24 x 24 nelze použít v kombina-
ci s průtokovými ohřívači. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku 
u  připojení studené a teplé vody.

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená) 
Obj. č. 10921180 základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24:  
1 x DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným 
průtokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, 
základní sada pro modul termostatu 12 x 12.  Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně.

Přívalový výtok
Obj. č. 10942000 vrchní sada výtoku s přívalovým proudem 24 x 12. 
V tomto případě je výtok s přívalovým proudem instalován jako pří-
valová sprcha. Lze jej instalovat se základní sadou výtoku přívalo-
vého proudu 24 x 12 s obj. č. 10941180 nebo bez něj. Při instala-
ci bez základní sady musí být použit vnitřní připojovací závit G ¾. 
Výtok s přívalovým proudem se ovládá pomocí vrchní sady modu-
lu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 10754180 (základ-
ní sada) v kombinaci se samostatnou vrchní sadou uzavíracího ventilu 
12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 (základní sada).

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. Je třeba 
1 x uzavírací ventil DN20 k ovládání hlavové sprchy. Dále 1 x uzavírací 
ventil DN20 k ovládání výtoku s přívalovým proudem. K instalaci (v jed-
né řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 28486180. 
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně. Průtok cca 55 l/min 
při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12 (2 kusy).

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.
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Produkty Axor

1 x Hlavová sprcha 24 x 24 s připojením 
od stropu
Obj. č. 10929000

1 x Vrchní sada výtoku přívalového proudu 
24 x 12 
Obj. č. 10942000
1 x Základní sada výtoku přívalového prou-
du 24 x 12
Obj. č. 10941180

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 
Obj. č. 10755000
1 x Základní sada pro modul termostatu 12 x 12
Obj. č. 10754180

2 x Vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 
Obj. č. 10972000
2 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12 
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

2 x Polička 12 x 12
Obj. č. 40872000

PrOVeDení STrOPU

Sprcha s připojením od stropu
Při instalaci hlavové sprchy 24 x 24 s obj. č. 10929000 musí být na vnitř-
ní závit G ½ nejprve našroubován připojovací díl obsažený v dodávané 
sadě. Na připojovací díl se potom pomocí šroubů připevní kovové strop-
ní připojení (délky 126 mm). Potom se hlavová sprcha pevně přišroubuje 
ke stropnímu připojení.
Pozor: Čistá hmotnost sprchy bez vody je 4,5 kg. V tomto místě prosím 
zajistěte odpovídající vyztužení stropu.

Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 
10754180 (základní sada) v kombinaci s vrchní sadou samostatné-
ho uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 
(základní sada) se skvěle hodí k ovládání hlavové sprchy 24 x 24.
Pozor: Má-li být zaručeno správné fungování sprchy, musí být bate-
rie nainstalována, propláchnuta a přezkoušena podle odpovídajících 
norem!

SAniTární inSTAlACe

Zásobení teplou vodou
Rozměry řešení je třeba stanovit individuálně, podle osobních preferen-
cí při sprchování, četnosti užívání a počtu dalších uživatelů. Provozní tlak 
baterie: max. 0,8 MPa, doporučený provozní tlak: 0,3–0,5 MPa (1 MPa 
= 10 bar = 147 PSI), teplota teplé vody: max. 60 °C, doporučená kapa-
cita: retenční objem by měl být nejméně 300 l.
Upozornění: Hlavovou sprchu 24 x 24 nelze použít v kombina-
ci s průtokovými ohřívači. Je třeba vyrovnat výrazné rozdíly v tlaku 
u  připojení studené a teplé vody.

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená) 
Obj. č. 10921180 základní sada pro hlavovou sprchu 24 x 24:  
1 x DN15 (namíchaná voda)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným 
průtokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, 
základní sada pro modul termostatu 12 x 12.  Jednotlivé položky je třeba 
objednat samostatně.

Přívalový výtok
Obj. č. 10942000 vrchní sada výtoku s přívalovým proudem 24 x 12. 
V tomto případě je výtok s přívalovým proudem instalován jako pří-
valová sprcha. Lze jej instalovat se základní sadou výtoku přívalo-
vého proudu 24 x 12 s obj. č. 10941180 nebo bez něj. Při instala-
ci bez základní sady musí být použit vnitřní připojovací závit G ¾. 
Výtok s přívalovým proudem se ovládá pomocí vrchní sady modu-
lu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 10754180 (základ-
ní sada) v kombinaci se samostatnou vrchní sadou uzavíracího ventilu 
12 x 12 s obj. č. 10972000 a obj. č. 10971180 (základní sada).

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. Je třeba 
1 x uzavírací ventil DN20 k ovládání hlavové sprchy. Dále 1 x uzavírací 
ventil DN20 k ovládání výtoku s přívalovým proudem. K instalaci (v jed-
né řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 28486180. 
Jednotlivé položky je třeba objednat samostatně. Průtok cca 55 l/min 
při tlaku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudo-
vaný do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je tře-
ba objednat samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Polička
Obj. č. 40872000 polička 12 x 12 (2 kusy).

ODTOKOVá TeCHniKA

Odtok
Odtok v podlaze (bez sprchové vaničky): Odtokové potrubí Illbruck 
Poresta Slot, DN70 Alternativně: Odtok pro sprchovou vaničku: Raindrain 
90 XXL, odtokový výkon 51 l/min při výšce 15 mm (přípojka DN70), 
vhodný pro praxi podle DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL Kompletní sada # 60067000.
Pozor: Odtokový výkon musíte dostatečně dimenzovat: > 50 l/min.

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také 

stáhnout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž pro-

vádět přesné výpočty průtoků.
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Příklady řešení
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Modulární princip

DůMySlný MODUlární PrinCiP

Pro optimální montáž se používají speciální  základní 
sady. Díky nim mohou být jednotlivé moduly osazeny 
v přesné linii.
·  Základní sady lze do sebe vzájemně snadno zasuno-
vat

·  Vrchní sady se instalují v jasně daných odstupech 
(10 mm)

·  Žádné kroucení ani rozpojování základních sad –  
díky závlačkám

·  Voda protéká rozvody uvnitř základních sad

30
33
30
31



verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 200 mm

Příklad řešení č. 6:  
Vanové řešení s výtokem s přívalo-
vým proudem

Řada Axor ShowerCollection se skvěle hodí 
i k vaně, např. v hotelové koupelně.
·  Modul ruční sprcha je osazen na stěně vlevo 
– je tedy po ruce při mytí vany

·  Modul termostatu k ovládání teploty a modul 
ruční sprchy jsou snadno dostupné i z prosto-
ru před vanou 

·  Uzavírací ventil ovládá výtok s přívalovým 
proudem na druhé stěně

·  Výtok s přívalovým proudem také slouží jako 
polička na toaletní potřeby
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Produkty Axor

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12
Obj. č. 10755000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
12 x 12
Obj. č. 10754180

1 x Vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12 
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Vrchní sada výtoku přívalového proudu 
24 x 12 
Obj. č. 10942000
1 x Základní sada výtoku přívalového prou-
du 24 x 12
Obj. č. 10941180

SAniTární inSTAlACe

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným prů-
tokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, základ-
ní sada pro modul termostatu 12 x 12. Jednotlivé položky je třeba objednat 
samostatně.

Přívalový výtok
Obj. č. 10942000 vrchní sada výtoku s přívalovým proudem 24 x 12. V tom-
to případě je výtok s přívalovým proudem určen k napouštění vany. Vyložení 
výtoku s přívalovým proudem je 180 mm. Tento rozměr je třeba zohlednit při 
výběru vany tak, aby výtok s přívalovým proudem bezpečně přesahoval přes 
okraj vany. Zde musí být výtok s přívalovým proudem instalován se základ-
ní sadou výtoku přívalového proudu s obj. č. 10941180, aby bylo zajištěno 
přesné osazení s odstupem 10 mm od bezprostředně sousedícího uzavírací-
ho ventilu. Výtok s přívalovým proudem se ovládá pomocí vrchní sady modu-
lu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 10754180 (základní sada) 
v kombinaci s vrchní sadou samostatného uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 
10972000 a obj. č. 10971180 (základní sada).

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. K instalaci (v jed-
né řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 28486180. Jednot-
livé položky je třeba objednat samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tla-
ku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudovaný 
do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je třeba objednat 
samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Okraj vany

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také stáh-

nout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž provádět 

přesné výpočty průtoků.
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Příklad řešení č. 6:  
Vanové řešení s výtokem s přívalo-
vým proudem

Řada Axor ShowerCollection se skvěle hodí 
i k vaně, např. v hotelové koupelně.
·  Modul ruční sprcha je osazen na stěně vlevo 
– je tedy po ruce při mytí vany

·  Modul termostatu k ovládání teploty a modul 
ruční sprchy jsou snadno dostupné i z prosto-
ru před vanou 

·  Uzavírací ventil ovládá výtok s přívalovým 
proudem na druhé stěně

·  Výtok s přívalovým proudem také slouží jako 
polička na toaletní potřeby
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Produkty Axor

1 x Vrchní sada modulu termostatu 12 x 12
Obj. č. 10755000
1 x Základní sada pro modul termostatu 
12 x 12
Obj. č. 10754180

1 x Vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12 
Obj. č. 10651000
1 x Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12
Obj. č. 10650180

1 x Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 10972000
1 x Základní sada pro uzavírací ventil 12 x 12
Obj. č. 10971180

1 x Vrchní sada výtoku přívalového proudu 
24 x 12 
Obj. č. 10942000
1 x Základní sada výtoku přívalového prou-
du 24 x 12
Obj. č. 10941180

SAniTární inSTAlACe

Připojení
Obj. č. 10754180 základní sada pro modul termostatu 12 x 12:  
2 x DN20 (teplá/studená)

Termostatový modul
Obj. č. 10755000 vrchní sada modulu termostatu 12 x 12 se zvýšeným prů-
tokem; volný průtok: 58 l/min při tlaku 0,3 MPa. Obj. č. 10754180, základ-
ní sada pro modul termostatu 12 x 12. Jednotlivé položky je třeba objednat 
samostatně.

Přívalový výtok
Obj. č. 10942000 vrchní sada výtoku s přívalovým proudem 24 x 12. V tom-
to případě je výtok s přívalovým proudem určen k napouštění vany. Vyložení 
výtoku s přívalovým proudem je 180 mm. Tento rozměr je třeba zohlednit při 
výběru vany tak, aby výtok s přívalovým proudem bezpečně přesahoval přes 
okraj vany. Zde musí být výtok s přívalovým proudem instalován se základ-
ní sadou výtoku přívalového proudu s obj. č. 10941180, aby bylo zajištěno 
přesné osazení s odstupem 10 mm od bezprostředně sousedícího uzavírací-
ho ventilu. Výtok s přívalovým proudem se ovládá pomocí vrchní sady modu-
lu termostatu 12 x 12 s obj. č. 10755000 a obj. č. 10754180 (základní sada) 
v kombinaci s vrchní sadou samostatného uzavíracího ventilu 12 x 12 s obj. č. 
10972000 a obj. č. 10971180 (základní sada).

Uzavírací ventil
Obj. č. 10972000 vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12. K instalaci (v jed-
né řadě – odstup 10 mm) použijte základní sadu s obj. č. 28486180. Jednot-
livé položky je třeba objednat samostatně. Volný průtok cca 55 l/min při tla-
ku 0,3 MPa.

Modul ruční sprchy
Obj. č. 10651000 vrchní sada modulu ruční sprchy 12 x 12. K instalaci je 
nutná základní sada s obj. č. 10650180. Uzavírací ventil je už zabudovaný 
do modulu ruční sprchy v základní sadě. Jednotlivé položky je třeba objednat 
samostatně. Průtok cca 17 l/min při tlaku 0,3 MPa.

Okraj vany

Podrobný instalační manuál je uveden u jednotlivých výrobků a můžete si ho také stáh-

nout z našich webových stránek. Na jejich základě lze následně rovněž provádět 

přesné výpočty průtoků.
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Modulární princip

DůMySlný MODUlární PrinCiP

Pro optimální montáž se používají speciální  základní 
sady. Díky nim mohou být jednotlivé moduly osazeny 
v přesné linii.
·  Základní sady lze do sebe vzájemně snadno zasuno-
vat

·  Vrchní sady se instalují v jasně daných odstupech 
(10 mm)

·  Žádné kroucení ani rozpojování základních sad –  
díky závlačkám

·  Voda protéká rozvody uvnitř základních sad
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instalace

instalace baterií/sprchových modulů/ 
doplňků ve svislé linii 

Ze základní sady termostatové-
ho modulu vyšroubujte nahoře 
a dole předmontované zátky.

V následujícím textu vysvětlujeme, jak instalovat baterie, sprchové moduly 
a doplňky ve svislé linii uvedené v příkladu řešení č. 1.

Nasaďte základní sadu uzaví-
racího ventilu nahoře na základ-
ní sadu termostatového modulu 
zajistěte závlačkami.

Nasaďte základní sadu modu-
lu  sprchy nahoře na základní sadu 
uzavíracího ventilu a zajistěte 
závlačkami.

Nasaďte základní sadu modu-
lu ruční sprchy dole na základ-
ní sadu modulu sprchy a zajistěte 
závlačkami.

Nasaďte základní sadu modulu 
sprchy dole na základní sadu ter-
mostatového modulu a zajistěte 
závlačkami.
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instalace

Montážní desku připevněte zeza-
du na základní sadu modulu spr-
chy. Podomítková tělesa pro 
modul reproduktoru a modul 
osvětlení našroubujte na montáž-
ní desku.

V neomítnuté zdi vyrovnejte 
a upevněte předmontovanou 
základní sadu.

Armaturu musíte instalovat, pro-
pláchnout a odzkoušet podle 
platných norem. Základní sadu 
na povrchu stěny zaomítněte. 
Spoje vyplňte silikonem.

Zašroubujte zátky na vyznačeny-
́ch pozicích.

Nasuňte těsnicí manžetu a zatlač-
te lepidlo a silikon, které jsou 
pod ní.

Odřežte všechny ochranné klou-
boučky ve vzdálenosti 1 mm před 
obkladačkami.
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Zašroubujte závitové objímky 
a zkraťte je na 13 mm před úrovní 
stěny. Nyní musíte všechny prvky 
směrem ke stěně utěsnit silikonem.

Nasuňte závitový  adaptér 
a zkraťte jej na 25 mm 
před  úrovní stěny.

Odstraňte výplachový blok 
a zamontujte termostatovou regu-
lační jednotku do základní sady 
termostatového modulu. Nasaď-
te a upevněte závitový adap-
tér a zarážku objímky. Nasaďte 
pochromovanou objímku.

Namontujte rozetu termostatové-
ho modulu.

Našroubujte tři objímky na sadu 
závitové objímky termostatové-
ho modulu a poté nasuňte ventily. 
Nasuňte ventil termostatu a utáh-
něte jisticí šrouby.

Našroubujte objímky na sadu 
závitové objímky uzavíracího 
 ventilu a poté nasuňte ventil.
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instalace

Předmontujte vedení vody modulu 
ruční sprchy. Nasaďte předmon-
tovanou jednotku a našroubuj-
te objímku ventilu na sadu závito-
vé objímky modulu ruční sprchy. 
Nakonec nasuňte ventil.

Přišroubujte připojení G ½ do při-
pojení základní sady sprchového 
modulu. Potom připevněte kartuši 
sprchového modulu na připojení 
G ½. Nakonec na kartuš osaďte 
rozetu a zajistěte ji šrouby s vnitř-
ním šestihranem.

Pomocí šablony vyrovnejte vyvrta-
né otvory pro odkládací plochu. 
Namontujte na stěnu fixační des-
ku. Na fixační desku namontujte 
odkládací plochu.

Zasaďte reproduktor a upevně-
te 4 šrouby k základní sadě. Poté 
nasaďte kryt.

Instalujte sekundární vede-
ní od transformátoru k základní 
sadě. Spojte zástrčku, osvětlova-
cí jednotku a sekundární kabel. 
Zasaďte osvětlovací jednotku 
a zajistěte čtyřmi šrouby. Poté 
nastavte vrchní sadu sadu stavě-
cím šroubem se zářezem, poté ji 
zavěste a zajistěte.

Proveďte funkční zkoušku.



1918

21

23

20

22

01

03

05

07

02

04

06

Úsek montáže modulů sprchy pro stropní instalaci.

Slícujte montážní desku s šesti 
moduly sprchy .

Instalujte přípojky a namontujte 
závitovou tyč k upevnění montáž-
ní desky ve stropě.

Položte montážní desku s instala-
cí do požadované stropní polo-
hy, utáhněte na závitových tyčích 
a vyrovnejte. Nakonec odzkoušej-
te těsnost vedení.

Osaďte podhled a připravte 
6 otvorů pro šrouby pro připoje-
ní G ½. Poté nainstalujte připojení 
G ½ do instalační desky.

Proveďte funkční zkoušku.

Srovnejte sprchové moduly s plo-
chou stranou připojení G ½.

Kromě instalace jako boční nebo šíjové sprchy je možno použít modul 
sprchy i jako hlavovou sprchu. V tomto případě se 6 modulů sprchy 
navzájem kombinuje.

Připevněte kartuše  sprchových 
modulů k připojením G ½. Poté 
na kartuš osaďte krycí desku 
a zajistěte ji uvolněním šroubů 
s vnitřním šestihranem.
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Vyvrtejte otvory o Ø 8 mm. 
Do každého otvoru zasuňte při-
balenou hmoždinku. Zašroubuj-
te kolíkové šrouby, upevněte rám 
na strop a zajistěte jej vždy maticí 
s podložkou (SW 13 mm).

Připojte potenciálové vyrovná-
ní k rámu a 230 V kabel ke krabi-
ci rozvaděče. T-kusy a přípojné 
koleno obalte konopím a zašrou-
bujte.

Funkční jednotku upevněte čepy 
a šrouby s válcovou hlavou.

Zastrčte světla, zapněte 
proud a vyzkoušejte osvětle-
ní ShowerHeaven. Jsou-li všech-
na světla funkční, pak proud opět 
vypněte. Funkční jednotku zajistě-
te na dlouhé karabině.

Potenciálové vyrovnání a zemění 
připojte na rám.

Tlakové hadice našroubujte 
na přípojky ve stropě.

instalace sprchy  
ShowerHeaven

Tento instalační postup vysvětluje, jak krok za krokem osadit sprchu 
ShowerHeaven 97 x 97 s osvětlením tak, jak je uvedeno v příkladu řeše-
ní č. 1. K instalaci sprchy ShowerHeaven potřebujete zavěšený podhled. 
Rám sprchy ShowerHeaven je možno osadit už v představební fázi.

instalace

Před zahájením instalace rozmontuj-
te sprchu ShowerHeaven, uvolněte 
šrouby s válcovou hlavou a vytáhně-
te ložiskové čepy. Stropní připoje-
ní musí být 180 mm od středu spr-
chy ShowerHeaven. Přidržte rám 
v požadované poloze na stropě 
a vyrovnejte ho.
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Dekorativní desku zavěste karabi-
nami na tři bovdeny.

Našroubujte ochranný skleně-
ný kryt osvětlení. Dodržte správ-
nou montážní polohu tvarového 
těsnění.

Odklopte funkční jednotku nahoru 
a zajistěte krátkou karabinkou.

Funkční jednotku upevněte čepy 
a šrouby s válcovou hlavou. 
Zasuňte podhled.

Nasaďte dekorativní  desku 
na předmontovaná středicí 
 pouzdra a zajistěte zapouštěcí-
mi  šrouby.

Odstraňte středicí pouzdra. Dekorační desku zajistěte zápust-
nými šrouby.

Proveďte funkční zkoušku.
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Pokyny pro čištění

Vyčistit hlavovou sprchu je velmi 
 jednoduché

Sprchový disk hlavové sprchy 24 x 24 lze 
snadno sejmout a pohodlně umýt - buď ruč-
ně, nebo v myčce na nádobí. Věnujte prosím 
pozornost našim doporučením týkajících se 
 čištění, které jsou uvedeny v instalačním manu-
álu nebo na internetu.
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PŘEHLED VýRObKů Axor ShowerCollection with Philippe Starck

2

1

4

3

Moduly termostatu

Moduly termostatu

1  Modul termostatu 36 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 10751000

2  Základní sada pro modul termostatu 
36 x 12 
Obj. č. 10750180

3  Vrchní sada modulu  termostatu 12 x 12 
Obj. č. 10755000

4  Základní sada pro modul  
termostatu 12 x 12 
Obj. č. 10754180

Povrchová úprava: chrom (-000)
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PŘEHLED VýRObKů Axor ShowerCollection with Philippe Starck

Ventily/uzavírací ventily

1  Uzavírací ventil 12 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 10972000

2  Základní sada pro uzavírací ventil 
12 x 12* 
Obj. č. 10971180

3  Vrchní sada Trio®/Quattro® 12 x 12 
Obj. č. 10932000

4  Základní sada pro Trio® 
Obj. č. 15981180

5  Základní sada pro Quattro® 
Obj. č. 15930180

* V kombinaci s ostatními moduly s odstu-
pem 10 mm, doporučujeme používat uvede-
nou základní sadu. V případě samostatné/
nenavazující instalace lze také použít uzaví-
rací ventil se základní sadou. 
Obj. č. 15973180/ 
Obj. č. 15974180/ 
Obj. č. 15970180 

2

1

4 5

3

Ventily/uzavírací ventily

Povrchová úprava: chrom (-000)
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Modul ruční sprchy/výtok s přívalovým proudem

6  Vrchní sada modulu ruční sprchy 
12 x 12 
Obj. č. 10651000 

7  Základní sada pro modul ruční sprchy 
12 x 12 
Obj. č. 10650180

8  Vrchní sada výtoku s přívalovým 
 proudem 24 x 12 
Obj. č. 10942000

9  Základní sada výtoku s přívalovým 
proudem 24 x 12 
Obj. č. 10941180

Modul ruční sprchy/výtok s přívalovým proudem

44
45

Povrchová úprava: chrom (-000)
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Sprchy

Sprchy

1  Hlavová sprcha 24 x 24 pro instalaci 
do podhledu 
Obj. č. 10924000 

2  Hlavová sprcha 24 x 24  
s připojením od stropu 
Obj. č. 10929000

3  Hlavová sprcha 24 x 24 se sprchovým 
ramenem 
Obj. č. 10925000

4  Základní sada pro hlavovou sprchu 
24 x 24 pro instalaci se sprchovým 
ramenem 
Obj. č. 10921180 

Povrchová úprava: chrom (-000)

PŘEHLED VýRObKů Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Sprchy

5  Sprchový modul 12 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 28491000

6  Základní sada pro sprchový modul 
12 x 12* 
Obj. č. 28486180

Pomůcky při instalaci

7  Instalační deska pro sprchové moduly 
osazené v podobě hlavové sprchy 
Obj. č. 28470180

8  Montážní plech  
Obj. č. 10973180

*  V případě samostatné/nenavazující 
 instalace lze sprchový modul také připo-
jit pomocí připojení G ½. V kombinaci 
s ostatními moduly doporučujeme použít 
uvedenou základní sadu.

Pomůcky při instalaci

46
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Sprchy

Povrchová úprava: chrom (-000)
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Povrchová úprava: leštěná nerezová ocel (-800)

ShowerHeaven

1   ShowerHeaven 97 x 97  
s osvětlením 
(instalace – pod omítku) 
Obj. č. 10623800

  Sprcha ShowerHeaven 97 x 97  
bez osvětlení (bez obrázku) 
Obj. č. 10621800

2  Sprcha ShowerHeaven 72 x 72  
bez osvětlení (instalace na omítku) 
Obj. č. 10625800

  Sprcha ShowerHeaven 72 x 72  
s osvětlením (bez obrázku) 
 Obj. č. 10627800

ShowerHeaven

1 2

PŘEHLED VýRObKů Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Povrchová úprava: chrom (-000) · * Základní sady pro poličku jsou nutné jen mezi díly, jimiž prochází vodovodní vedení.
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Doplňky

3  Polička 12 x 12 
Obj. č. 40872000

4  Základní sada pro poličku 12 x 12* 
Obj. č. 40877180

5  Polička 24 x 12  
Obj. č. 40873000

6  Základní sada pro poličku 24 x 12* 
Obj. č. 40878180

7  Modul reproduktoru 12 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 40874000

8  Základní těleso pro modul osvětlení/ 
reproduktoru 12 x 12 
Obj. č. 40876180 

9  Modul osvětlení 12 x 12 vrchní sada 
Obj. č. 40871000

4 6 8

3 5 97

Doplňky



reference

Hotel Budersand Golf & Spa, Sylt

Hosty exkluzivního hotelu budersand Golf & Spa 
na  jižním pobřeží ostrova Sylt často překvapí luxus-
ní lázně. V centru pozornosti se vyjímá barevně osvět-
lený  plavecký bazén s otevřeným výhledem na moře. 
’Zážitková sprcha’ dává řadě Axor ShowerCollection 
with Philippe Starck jedinečný smysl – korunuje ji sprcha 
ShowerHeaven velká téměř celý čtvereční metr. 21 poko-
jů a apartmá je vybaveno řadou Axor Citterio.

Architekti: Dierks, Kunze & Oevermann (dko), berlín/Německo

Interiérový designér: Jan Wichers, Hamburk/Německo

Sunseeker Predator

38 m dlouhá luxusní jachta vyrobená spo-
lečností Sunseeker sídlící v jižní Anglii nabí-
zí prvotřídní vybavení až pro deset pasažé-
rů. Interiéry jsou uzpůsobeny požadavkům 
majitele. Řada Axor ShowerCollection with 
 Philippe Starck zdůrazňuje osobitost a svědčí 
o tom, že je možné navrhnout soukromé lázně 
i na omezeném prostoru.

Loděnice: Sunseeker International Limited,  

Poole/Velká británie
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 POZnáMKy 

 Koncepce a grafi cký design  bilekjaeger, Stuttgart  Plánování koupelen  krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg  Fotografi e  Kuhnle + Knödler, 
Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart; Rudi Schmutz, Hamburg; Sunseeker International Limited, Poole; jana-ebert.de  renderings  media4D, bad boll; recom, Ostfi ldern 
 litografi e  Eder GmbH, Ostfi ldern   Tisk  Straub Druck+Medien AG, Schramberg
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