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 Przestrzeń domu jest zwierciadłem osobowości. Czarującym połączeniem stylów 
i przedmiotów, wspomnień i wrażeń. Z biegiem czasu, każda rzecz odnajduje swoje miejsce, 
przy udziale świadomości lub przypadku. Pamiątki rodzinne albo z podróży. Nowoczesne lub 
klasyczne detale. W każdym zamieszkałym wnętrzu można czytać, jak w książce. To opowieść 
o życiu i marzeniach ludzi, którzy w obrębie domu przemierzają swój czas i kształtują 
przestrzeń.

Nowa kolekcja Axor Urquiola wyraża przepływ i harmonię współgrających ze sobą stylów. 
Hiszpańska projektantka, Patricia Urquiola, inspirację odnalazła w człowieku i jego 
nieustannie meandrujących marzeniach. Daleko stąd do konformizmu, konwencji i sztywnej 
struktury. Blisko – do uniwersum stylów wybuchającego różnorodnością detali, magnetyczną 
zmysłowością i energią ciepłą w dotyku. Przepływające linie, elastyczne formy i subtelne 
krągłości rysują kształt kolekcji. Jej każdy element, na swoją własną nutę, bawi i oczarowuje. 
Wyrażająca Ciebie symfonia zabrzmi we wnętrzu, które zakomponujesz.

Zainspiruj się nowym wymiarem wolności i stwórz unikalną kompozycję na 
swój temat. Wykreuj własną przestrzeń odosobnienia. Pod dotykiem Axor 
Urquiola znikają podziały między łazienką a domem, dziś a jutrem. 
Otwiera się perspektywa, która budzi zmysły, a horyzont ukazuje codziennie 
w zachwycająco nowym świetle. 
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 Zmysłowa doskonałość inspiruje indywidualne aranżacje: zatapiające się w szlachetnie lśniących płaszczyznach meandrujące linie wyłaniają 
zjawiskowo bogatą formę. 
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 Łazienka i sypialnia przenikają się nawzajem tworząc przestrzenną całość. Axor Urquiola kreuje we wnętrzu indywidualny klimat pełen życia. 
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 Detale, formy i funkcje dopełniają się nawzajem ukazując urzekające oblicze łazienki: innowacyjność i design połączone wirtuozerią wyobraźni. 
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 Unikalny design dla nieograniczonej ekspresji twórczej w łazience - bateria umywalkowa w różnych wariantach: jednouchwytowa, dwu- lub 
trzyotworowa, do montażu na ścianie lub wolnostojąca? Wszechstronna kolekcja współgra z każdą życiową przestrzenią. 
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 Uśmiechnij się do wspomnień: wanna i misy umywalkowe są reminescencją tradycyjnych balii. W pomysłowo zintegrowanych uchwytach można 
powiesić ręcznik. 
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 Od pojedynczego haczyka po kubek do mycia zębów, od wieszaka na ręcznik po mydelniczkę – kolekcja Axor Urquiola ubiera łazienkę 
w zmysłową kreację harmonijną aż po najdrobniejszy detal. 
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 Modułowy system to więcej niż parawan: opiekuje się przestrzenią i porządkuje strefy, oddzielając łazienkę od sypialni, lecz jednocześnie 
pozostawia przepływ otwartym. Wolnostojący lub wiszący - jako grzejnik – czuwa nad ciepłem we wnętrzu. 
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 Armatura 

 Bidet 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
 # 11020000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 11021000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 11022000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 11023000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej bez kompletu 
odpływowego 
 # 11034000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 11025000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie, podtynkowa 
 # 11026000 

 Zestaw podtynkowy   (bez fot.)  
 # 10902180 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z płytką 
 # 11040000 *

 *Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z pojedynczymi rozetami 
 # 11041000 

 3-otworowa bateria umywalkowa do 
montażu na ścianie, podtynkowa, 
 wylewka 168 mm 
 # 11042000 

 Zestaw podtynkowy   (bez fot.)  
 # 10303180 

 3-otworowa bateria umywalkowa do 
montażu na ścianie, podtynkowa 
 wylewka 228 mm 
 # 11043000 

 Zestaw podtynkowy   (bez fot.)  
 # 10303180 

 Stojąca bateria umywalkowa 
 # 11120000 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 11220000 

 3-otworowa bateria bidetowa 
 # 11223000 
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 Wylewka wannowa 171 mm 
 # 11430000 

 Wylewka wannowa 231 mm 
 # 11431000  

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 11620000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 # 11625000 

 Zestaw podtynkowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wanna 

 Prysznic 

 Termostaty/Zawory 

 Uchwyt Porter 
 # 11626000 

 Komplet wylewka wannowa / 
uchwyt Porter 
 # 11435000 

 Zestaw podtynkowy iBox® universal 
 # 01800180   (bez fot.) 

 Termostat podtynkowy 
 # 11730000 

 Termostat highflow podtynkowy 
 # 11731000 

 Zestaw podtynkowy iBox® universal  
 # 01800180   (bez fot.) 

 Bateria termostatowa podtynkowa
z zaworem odcinającym 
 # 11732000 

 Zestaw podtynkowy iBox® universal 
 # 01800180   (bez fot.) 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 11420000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 # 11425000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z systemem 
zabezpieczającym 
 # 11426000 

 Zestaw podtynkowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria wannowa z termostatem 
do montażu wolnostojącego 
 # 11422000 

 Zestaw podstawowy 
 # 10452180   (bez fot.) 
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 Akcesoria 

 Kubek do mycia zębów 
 # 42434000 

 Mydelniczka 
 # 42433000 

 Wieszak na ręcznik  
 Wymiar zewnętrzny 640 mm 
 # 42460000 

 Wieszak na ręcznik  
 Wymiar zewnętrzny 840 mm 
 # 42480000 

 Bateria termostatowa podtynkowa z 
zaworem odcinająco-przełączającym 
 # 11733000 

 Zestaw podtynkowy iBox® universal  
 (bez fot.) 
 # 01800180 

 Zawór odcinający, 
element zewnętrzny 
 # 11960000 

 Zestaw podtynkowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Trio®/Quattro® DN20, 
element zewnętrzny 
# 11925000

 Zestaw podtynkowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Uchwyt 
 Wymiar zewnętrzny 320 mm 
 # 42430000 

 Haczyk pojedynczy 
 # 42401000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 42436000 

 Uchwyt na szczotkę WC 
 # 42435000 
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 chrom 
(-000)

 Wanna 

 Misy umywalkowe 

 Wanna 1800 mm,
wolnostojąca, kompozyt mineralny, 
w komplecie z odpływem i przelewem,
pojemność ok. 180 l (1 osoba / 70 kg) 
 # 11440000 

 Misa umywalkowa 625 mm,
kompozyt mineralny,
pasująca do baterii umywalkowych
bez cięgła 
 # 11300000 

 Misa umywalkowa 625 mm,
do montażu na ścianie, 
kompozyt mineralny 
 # 11302000 

 Misa umywalkowa 500 mm,
kompozyt mineralny,
pasująca do baterii umywalkowych 
bez cięgła 
 # 11301000 
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 Grzejnik  Parawan/Grzejnik 

 Parawan  Zestaw podstawowy 

 Akcesoria 

 Lustro obrotowe 1840 x 241 x 13 mm 
(wys.,szer.,gr.), 
 # 42513000 

 Haczyk pojedynczy 
 # 42515000 

 Wieszak na ręcznik  
 425 mm 
 # 42516000 

 Uchwyt ścienny dla rozwiązań 
Parawan i Parawan / Grzejnik  
 (bez fot.) 
 # 42514000 

 Parawan 
wzór „Clouds”, 
1840 x 553 x 50 mm (wys.,szer.,gr.) 
 # 42505000 **

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

 Parawan 
lustro (jednostronne) / wzór „Clouds”,
1840 x 553 x 50 mm (wys.,szer.,gr.) 
 # 42511000 **

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

 Zestaw podstawowy do instalacji 
wolnostojącej dla rozwiązań Parawan 
i Parawan/Grzejnik (1 moduł) 
 # 42512180 

 Grzejnik, do montażu na ścianie, 
wzór „Clouds”, 1840 x 553 x 82 mm 
(wys., szer., gr.), moc grzewcza 
ok. 980 Wat  (75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

 Parawan/Grzejnik, wzór „Clouds”, 
1840 x 553 x 50 mm (wys.,szer.,gr.),
moc grzewcza ok. 730 Wat
(75/65/20°) EN 442 
 # 42500000 **

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

 Parawan/Grzejnik
lustro (jednostronne) / wzór „Clouds”, 
1840 x 553 x 50 mm (wys.,szer.,gr.),
moc grzewcza ok. 730 Wat
(75/65/20°) EN 442 
 # 42510000 **

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

 ** Ze względu na stabilność, do instalacji wolnostojącej 
rozwiązania Parawan lub Parawan/Grzejnik 
niezbędne są przynajmniej 2 moduły. 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design
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