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Axor ShowerCollection with Philippe Starck
 Informacje i inspiracje dla profesjonalistów  
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PHIlIPPE StArCK

 Philippe Starck to jeden z najsłynniejszych kreatywnych umysłów 
naszych czasów. Przez wielu uważany jest za geniusza, który wy-
korzystuje swój humorystyczny i spektakularny styl jako narzędzie 
prowokacji. 

·   Architekt, architekt wnętrz, projektant 
·   Urodził się w Paryżu, we Francji, w 1949 r. 
·   W 1979 r. założył fi rmę „Starck Product“. 
·   Do grona jego partnerów należą frmy Kartell, Alessi, Duravit, 
 Driade, Fossil i Cassina. 

·   Projekty: Yoo Apartments, jacht motorowy A, Café Costes 
w  Paryżu, Hotel St. Martins Lane w Londynie 

·   Współpracuje z marką Axor od 1992 r. 
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Haute Couture dla prysznica 

Jaki potencjał mieści się w kwadracie? Kolekcja prysznicowa Axor Shower Collection 
daje odpowiedź: nieskończenie wielki. Prysznice, armatura i akcesoria,  które można 
w dowolny sposób łączyć ze sobą, umożliwiają realizację indywidualnych rozwiązań 
skrojonych na miarę oczekiwań klienta. 

Każdy pojedynczy produkt w kolekcji marki Axor i Philippe Starcka został zaprojekto-
wany na bazie kwadratu 12 x 12 cm. Na kolejnych stronach przekonasz się, jak dosko-
nale współgrają ze sobą wszystkie elementy.

W niniejszej broszurze przedstawiamy również inteligentne systemy podtynkowe 
w  kolekcji Axor ShowerCollection oraz przemyślany system modułowy, który czyni ich 
instalację naprawdę prostą. Obszerny zasób przykładowych projektów  dostarcza wie-
lu szczegółowych informacji oraz wskazówek przydatnych w procesie instalacji. 

Ta profesjonalna broszura demonstruje, jak łatwo można przekształcić prysznic 
w  indywidualną strefę SPA dzięki kolekcji Axor ShowerCollection.
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Zasada

KONCEPCJA

Prosty system modułowy, którego elementy można ze sobą w dowolny spo-
sób łączyć - to esencja kolekcji prysznicowej Axor ShowerCollection. Dla-
tego „Just mix it!” stanowi jej motto, wyrażając indywidualizm i kreatywność 
w projektowaniu strefy prysznica. Od termostatu do głowicy prysznicowej, 
od półki do ShowerHeaven - Twój klient decyduje, które elementy są najod-
powiedniejsze dla niego. 

Równie imponujący jest uporządkowany i prosty w instalacji system podtyn-
kowy kolekcji prysznicowej Axor ShowerCollection. W ten sposób  kolekcja 
łączy absolutną wolność aranżacji i pełne bezpieczeństwo montażu, w każ-
dych warunkach.

Zasada “Just mix it!” sprawdza się w każdej sytuacji – w małej strefie pryszni-
ca i w obszernej strefie SPA.

m
ix

Just it!
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Kolekcja 

01_Moduł z termostatem 36 x 12
02_Moduł z termostatem 12 x 12
03_Zawór odcinający 12 x 12
04_Element zewnętrzny Trio®/Quattro® 12 x 12
05_Moduł z główką prysznicową 12 x 12
06_Wylewka ze strumieniem wachlarzowym 24 x 12
07_Moduł prysznicowy 12 x 12
08_Głowica prysznicowa 24 x 24
09_ShowerHeaven 72 x 72
10_ShowerHeaven 97 x 97
11_Moduł oświetleniowy 12 x 12
12_Moduł głośnikowy 12 x 12
13_półka 12 x 12

Kwadratura koła

Niewiele systemów prysznicowych jest tak wszech-
stronnych jak kolekcja Axor ShowerCollection.  Philippe 
Starck poddaje kontynuacji estetykę minimalizmu, a mo-
duły jego kolekcji opierają się na zasadzie 12 x 12.

Dzięki temu kolekcja oferuje następujące możliwości: 
·  Harmonijne rozwiązania strefy prysznica pasujące do 
wszystkich stylów i kolekcji marki Axor

·  Szeroka gama rozwiązań aranżacyjnych dzięki filozo-
fii „Just mix it!”.

KONCEPCJA

Armatura

Opartą na zasadzie kwadratu 12 x 12 cm  armaturę 
 można zamontować osobno lub jako multifunkcyjny 
 system:
·  Podstawa: moduł termostatyczny z zaworem 
 odcinającym lub bez (01 + 02)

·  Dodatkowo można zamontować inne zawory 
 odcinające i przełączające (03 + 04)

·  Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: zawór odci-
nający zintegrowany z przyłączem węża i główką 
 prysznicową (05)

wylewka wodospadowa

Wylewka z witalizującym strumieniem wodo-
spadowym to nowy moduł w kolekcji
·  Wylewkę wannową ze strumieniem wodo-
spadowym można wykorzystać jako półkę 

·  Zastosowanie alternatywne jako prysznic do 
masażu karku

·  Idealne rozwiązanie także dla strefy SPA
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Prysznice

Ogromny wybór produktów prysznicowych pozwala Ci oferować klientom 
 rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych oczekiwań:

Moduł prysznicowy (07), 12 x 12 cm
·  Zastosowanie jako dysza boczna, głowica górna albo prysznic do masażu karku
·  Może być stosowany pojedynczo lub w konfiguracjach po 4, 6 lub 9 modułów.

Głowica prysznicowa (08), 24 x 24 cm
·  Doznania prysznicowe wielkiego formatu także w małej łazience
·  Dostępna w różnych opcjach montażu: w jednej płaszczyźnie z sufitem,  
z przyłączem sufitowym lub w klasycznej wersji ściennej z ramieniem

·  Łatwa pielęgnacja dzięki zdejmowalnej tarczy prysznicowej (zobacz na str. 42)

ShowerHeaven (09 + 10)
·  Wyjątkowy luksus: ShowerHeaven z 3 rodzajami strumienia
· w dwóch rozmiarach
·  Wersja z oświetleniem dostępna na życzenie
·  Do montażu natynkowego lub podtynkowego

Akcesoria

Oprócz modułów funkcyjnych kolekcję Axor 
ShowerCollection uzupełniają moduły kom-
fortowe:
·  Dla szczególnie zmysłowych doznań pod-
czas kąpieli: modul oświetlenia (11) i moduł 
głośnika (12)

·  Praktyczne półki w dwóch formatach: 
12 x 12 cm (13)i 24 x 12 cm
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ShowerHeaven

3 różne rodzaje strumienia oferują wyjątkowe 
doświadczenie wody podczas kąpieli pod 
ShowerHeaven: 
·  “Bodyzone” (01) to zewnętrzna strefa głowi-
cy prysznicowej; wielkość przepływu przy 
0,3 MPa: 33,3 l/min

·  Centralna “Rainzone” (02) z funkcją 
AirPower; wielkość przepływu przy  
0,3 MPa: 20,6 l/min

·  Silny strumień laminarny (03) o średnicy 
17 mm; wielkość przepływu przy  
0,3 MPa: 15,6 l/min

·  Z wszystkich 3 rodzajów strumienia można 
korzystać jednocześnie lub oddzielnie (04);  
wielkość przepływu przy 0,3 MPa:  
Rainzone + strumień laminarny = 32,1 l/min;  
Rainzone + Bodyzone = 42,4 l/min;  
Bodyzone + strumień laminarny = 40,5 l/min

Wszystkimi 3 rodzajami strumieni można ste-
rować za pomocą 3 zaworów lub 1 zaworu 
przełączającego z 3 rozgałęzieniami.

Zasada

Moduł prysznicowy jako głowica 
 prysznicowa

Zastosowanie modułu prysznicowego jako głowicy 
prysznicowej otwiera następujące możliwości:
·  Możliwość aranżacji w rozmaitych wzorach – dla 
 zindywidualizowanych układów strumienia (05)

·  Dla uzyskania funkcji głowicy można zastosować  
1, 4, 6 lub 9 modułów prysznicowych (06)

·  Wielkość przepływu: ok. 5 l/min przy 0,3 MPa



02

04

01

03

05

06

07

08

09

08
09

Moduł prysznicowy jako dysza boczna

Moduł prysznicowy można wykorzystać jako dyszę 
boczną lub prysznic do masażu ramion, co ma następu-
jące zalety: 
·  Dzięki możliwości pionowej regulacji w pięciu usta-
wieniach (07), strumień można dostosować do różnej 
 wysokości osób biorących kąpiel

·  Wielkość przepływu: ok. 5 l/min przy 0,3 MPa

W przypadku montażu modułu w pozycji odwróconej 
o 90°, strumień można regulować w poziomie. Dzię-
ki temu można go rozłożyć na ciele pod kątem (08) lub 
skierować punktowo (09).

Wylewka wodospadowa

Wylewka wodospadowa oferuje szereg funk-
cji i rodzajów zastosowań
·  Do napełniania wanny albo jako prysznic do 
masażu karku

·  Klarowny, rozłożysty strumień wodospadowy
·  Inspiracja naturalnym kształtem strumienia
·  Wielkość przepływu: ok. 24 l/min przy 
0,3 MPa

Głowice prysznicowe

Ten strumień to wyjatkowo przyjemny prysznic 
deszczowy, za sprawą technologii AirPower.
·  Wielkość przepływu: 12 l/min lub 25 l/min 
przy 0,3 MPa



Moduł oświetleniowy

ShowerHeaven

Moduł głośnikowy

Półka

Moduł prysznicowy

Zawór odcinający

Moduł z termostatem

Moduł prysznicowy

Przykładowy projekt 1: 
Prysznic dla minimalistów

Ten przykładowy projekt ucieleśnia wymarzoną strefę 
prysznica projektanta Philippe Starcka. Wszystkie mo-
duły armatury i akcesoriów zostały zaranżowane kla-
sycznie w pionie, co stanowi szczególnie ergonomicz-
ne  rozwiązanie.
·  Moduły oświetlenia i głośników na poziomie oczu 
i uszu.

·  Górna półka: praktyczne miejsce na kosmetyki
·  Moduły prysznicowe na poziomie karku i lędżwi 
 można regulować w pionie i dzięki temu dostosować 
do różnej wysokości osób biorących kąpiel

·  Centralny moduł termostatyczny pozwala na regulację 
temperatury i sterowanie 3 rodzajami strumienia syste-
mu ShowerHeaven

·  Moduł główki prysznicowej w zasięgu ręki

Przykładowe projekty

Moduł z główką prysznicową

O tym, jak przeprowadzić instalację tej konkretnej aranżacji arma-
tury i systemu ShowerHeaven dowiesz się w instrukcji montażu od 
 strony 35.
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Przykładowe projekty
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Przykładowy projekt 2: 
Wersje deluxe

Ta koncepcja strefy prysznica łączy wszystkie moduły funkcyjne 
i moduły półek horyzontalnie na ergonomicznej wysokości. Obsłu-
ga wszystkich funkcji jest dzięki temu wygodna, a akcesoria prysz-
nicowe znajdują są pod ręką.
·  4 moduły prysznicowe można wygodnie wykorzystać jako prysz-
nic do masażu ramion; 5 ustawień kąta zapewnia łatwe dopaso-
wanie do wysokości osoby biorącej prysznic

·  Zamontowany z lewej strony moduł termostatyczny zintegrowany 
z 3 zaworami odcinającymi do obsługi ShowerHeaven

·  Oddzielny zawór odcinający do sterowania dwoma modułami 
prysznicowymi jednocześnie

·  Półka o szerokości 24 cm oferuje wygodną przestrzeń na  
kosmetyki

·  Zamontowany z boku moduł główki prysznicowy jest łatwo  
dostępny z zewnątrz
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INStAlACJA SANItArNA do montażu w całości

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, jej częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Deszczownicy nie można używać w połączeniu z 
przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać różnice ci-
śnienia między przyłączem zimnej i ciepłej wody.

Przewód doprowadzający
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu termostatycznego 
36 x 12: 2 x DN20 (ciepła/zimna); ShowerHeaven: 3 x DN20 (woda 
zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12 element zewnętrzny z 
uchwytami cylindrycznymi ze zwiększoną wydajnością przepływu do ste-
rowania ShowerHeaven. Do montażu modułu termostatycznego niezbęd-
ny jest element podtynkowy, nr art. 10750180. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Swobodny przeplyw ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12 element zewnętrzny. Do 
montażu (w jednej linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest element pod-
tynkowy, nr art. 28486180. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. 
Wielkość przepływu ok. 9,8 l/min (przy dwóch modułach prysznico-
wych) przy 0,3 MPa).

Zawór odcinający
Nr art. 10972000 zawór odcinający 12 x 12 do sterowania dwoma po-
łączonymi modułami prysznicowymi. Do montażu (w jednej linii – odstę-
py 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 10971180. Oba 
produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min 
przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art 40872000 półka 12 x 12

Szablon montażowy
Zalecamy instalację szablonu montażowego, nr art 10973180 w celu 
optymalnego umiejscowienia (w odstępach co 10 mm) modułów oświe-
tlenia, głośnika i półki.

Moduł głośnikowy
Nr art. 40874000 moduł głośnika 12 x 12, element zewnętrzny. Od-
dzielny element podtynkowy, nr art. 40876180 jest niezbędny. Oba 
produkty należy zamówić oddzielnie. Aby moduł głośnika wykorzy-
stać jako głośnik aktywny, a nie pasywny, można podłączyć mo-
duł aktywny (A 403), dostępny oddzielnie w firmie DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Dzięki cyfrowym filtrom głośnik dopasuje się opty-
malnie do warunków akustycznych.

KONStruKCJA SufItu

Sufit podwieszany
W celu umożliwienia instalacji deszczowni-
cy nr art. 10623800 równo z sufitem, należy 
wykonać sufit podwieszany np. z płyty karto-
nowo-gipsowej, z minimalnym obniżeniem o 
8 cm. Montaż w stropie lub zalanie betonem 
jest niemożliwe. Zaleca się kwadratowe wy-
cięcie wielkości 950 mm. Ciężar własny desz-
czownicy bez wody wynosi ok. 50 kg.
uwaga: Nie należy montować urządzenia 
w obniżonych sufitach wykonanych z łatwo-
palnych materiałów.

Moduł oświetleniowy
Nr art. 40871000 moduł oświetlenia 12 x 12 element zewnętrzny.  
Oddzielny element podtynkowy, nr art. 40876180 jest niezbędny.  
Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Syfon liniowy Illbruck Poresta, 
 średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczającą sprawność: > 50 l/min.

INStAlACJA ElEKtryCZNA przewód doprowadzający

przewód doprowadzający ShowerHeaven
3 x 1,5 mm² przewód zasilający; 1 x 4 mm² wyrównanie potencjałów
Puszka do połączenia i transformator są zawarte w komplecie
Wskazówka: Deszczownicę należy zainstalować na wys. ponad 
2,25 m.

Przewód doprowadzający zasilanie oświetlenia
3 x 1,5 mm² Zawiera transformator
Wskazówka:
·  Do modułu oświetlenia klient musi zastosować puszkę podtynkową na 
transformator

·  Należy przewidzieć położenie rurki przepustowej do zasilania elek-
trycznego (światło)

·  Przyłącze elektryczne może być wykonane tylko przez elektryka!  
Zasilanie elektryczne 230 V/N/PE/50 Hz. 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe < 30 mA. (bez fot.)

Włącznik oświetlenia deszczownicy i modułu oświetlenia
Włącznik oświetlenia należy zamontować poza obszarem pryszni-
ca albo należy go włączać włącznikem oświetlenia sufitowego (poza 
strefą ochronną 2 zgodnie z DIN VDE 100, część 701). Światło desz-
czownicy i moduł oświetlenia są w takiej sytuacji ze sobą połączone. 
(bez fot.)

transformator deszczownicy
Napięcie wyjściowe strony wtórnej 12 V/35–80 VA

transformator modułu oświetlenia
Napięcie wyjściowe strony wtórnej 16 V/5,6 VA  
Długość kabla po stronie wtórnej wynosi 7 m. (bez fot.)
Szczegółowy opis poszczególnych czynności montażowych znajduje 
się na str. 35 i następnych.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x deszczownica 97 x 97  
z oświetleniem, montaż podtynkowy
Nr art. 10623800
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
2 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
2 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180 
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
1 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
1 x moduł głośnikowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 40874000
1 x zestaw podstawowy modułu  
głośnika/oświetlenia
Nr art. 40876180
1 x moduł oświetleniowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 40871000 
1 x zestaw podstawowy modułu  
głośnika/oświetlenia
Nr art. 40876180
1 x szablon montażowy
Nr art. 10973180
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INStAlACJA SANItArNA do montażu w całości

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, jej częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Deszczownicy nie można używać w połączeniu z 
przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać różnice ci-
śnienia między przyłączem zimnej i ciepłej wody.

Przewód doprowadzający
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu termostatycznego 
36 x 12: 2 x DN20 (ciepła/zimna); ShowerHeaven: 3 x DN20 (woda 
zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12 element zewnętrzny z 
uchwytami cylindrycznymi ze zwiększoną wydajnością przepływu do ste-
rowania ShowerHeaven. Do montażu modułu termostatycznego niezbęd-
ny jest element podtynkowy, nr art. 10750180. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Swobodny przeplyw ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12 element zewnętrzny. Do 
montażu (w jednej linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest element pod-
tynkowy, nr art. 28486180. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. 
Wielkość przepływu ok. 9,8 l/min (przy dwóch modułach prysznico-
wych) przy 0,3 MPa).

Zawór odcinający
Nr art. 10972000 zawór odcinający 12 x 12 do sterowania dwoma po-
łączonymi modułami prysznicowymi. Do montażu (w jednej linii – odstę-
py 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 10971180. Oba 
produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min 
przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art 40872000 półka 12 x 12

Szablon montażowy
Zalecamy instalację szablonu montażowego, nr art 10973180 w celu 
optymalnego umiejscowienia (w odstępach co 10 mm) modułów oświe-
tlenia, głośnika i półki.

Moduł głośnikowy
Nr art. 40874000 moduł głośnika 12 x 12, element zewnętrzny. Od-
dzielny element podtynkowy, nr art. 40876180 jest niezbędny. Oba 
produkty należy zamówić oddzielnie. Aby moduł głośnika wykorzy-
stać jako głośnik aktywny, a nie pasywny, można podłączyć mo-
duł aktywny (A 403), dostępny oddzielnie w firmie DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Dzięki cyfrowym filtrom głośnik dopasuje się opty-
malnie do warunków akustycznych.

KONStruKCJA SufItu

Sufit podwieszany
W celu umożliwienia instalacji deszczowni-
cy nr art. 10623800 równo z sufitem, należy 
wykonać sufit podwieszany np. z płyty karto-
nowo-gipsowej, z minimalnym obniżeniem o 
8 cm. Montaż w stropie lub zalanie betonem 
jest niemożliwe. Zaleca się kwadratowe wy-
cięcie wielkości 950 mm. Ciężar własny desz-
czownicy bez wody wynosi ok. 50 kg.
uwaga: Nie należy montować urządzenia 
w obniżonych sufitach wykonanych z łatwo-
palnych materiałów.

Moduł oświetleniowy
Nr art. 40871000 moduł oświetlenia 12 x 12 element zewnętrzny.  
Oddzielny element podtynkowy, nr art. 40876180 jest niezbędny.  
Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Syfon liniowy Illbruck Poresta, 
 średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczającą sprawność: > 50 l/min.

INStAlACJA ElEKtryCZNA przewód doprowadzający

przewód doprowadzający ShowerHeaven
3 x 1,5 mm² przewód zasilający; 1 x 4 mm² wyrównanie potencjałów
Puszka do połączenia i transformator są zawarte w komplecie
Wskazówka: Deszczownicę należy zainstalować na wys. ponad 
2,25 m.

Przewód doprowadzający zasilanie oświetlenia
3 x 1,5 mm² Zawiera transformator
Wskazówka:
·  Do modułu oświetlenia klient musi zastosować puszkę podtynkową na 
transformator

·  Należy przewidzieć położenie rurki przepustowej do zasilania elek-
trycznego (światło)

·  Przyłącze elektryczne może być wykonane tylko przez elektryka!  
Zasilanie elektryczne 230 V/N/PE/50 Hz. 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe < 30 mA. (bez fot.)

Włącznik oświetlenia deszczownicy i modułu oświetlenia
Włącznik oświetlenia należy zamontować poza obszarem pryszni-
ca albo należy go włączać włącznikem oświetlenia sufitowego (poza 
strefą ochronną 2 zgodnie z DIN VDE 100, część 701). Światło desz-
czownicy i moduł oświetlenia są w takiej sytuacji ze sobą połączone. 
(bez fot.)

transformator deszczownicy
Napięcie wyjściowe strony wtórnej 12 V/35–80 VA

transformator modułu oświetlenia
Napięcie wyjściowe strony wtórnej 16 V/5,6 VA  
Długość kabla po stronie wtórnej wynosi 7 m. (bez fot.)
Szczegółowy opis poszczególnych czynności montażowych znajduje 
się na str. 35 i następnych.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x deszczownica 97 x 97  
z oświetleniem, montaż podtynkowy
Nr art. 10623800
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
2 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
2 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180 
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
1 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
1 x moduł głośnikowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 40874000
1 x zestaw podstawowy modułu  
głośnika/oświetlenia
Nr art. 40876180
1 x moduł oświetleniowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 40871000 
1 x zestaw podstawowy modułu  
głośnika/oświetlenia
Nr art. 40876180
1 x szablon montażowy
Nr art. 10973180
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Przykładowy projekt 2: 
Wersje deluxe

Ta koncepcja strefy prysznica łączy wszystkie moduły funkcyjne 
i moduły półek horyzontalnie na ergonomicznej wysokości. Obsłu-
ga wszystkich funkcji jest dzięki temu wygodna, a akcesoria prysz-
nicowe znajdują są pod ręką.
·  4 moduły prysznicowe można wygodnie wykorzystać jako prysz-
nic do masażu ramion; 5 ustawień kąta zapewnia łatwe dopaso-
wanie do wysokości osoby biorącej prysznic

·  Zamontowany z lewej strony moduł termostatyczny zintegrowany 
z 3 zaworami odcinającymi do obsługi ShowerHeaven

·  Oddzielny zawór odcinający do sterowania dwoma modułami 
prysznicowymi jednocześnie

·  Półka o szerokości 24 cm oferuje wygodną przestrzeń na  
kosmetyki

·  Zamontowany z boku moduł główki prysznicowy jest łatwo  
dostępny z zewnątrz
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Przykładowy projekt 3: 
Pełnia prysznicowych doznań

Rozwiązanie strefy prysznica z 6 modułami prysznico-
wymi w roli głowicy oraz 6 modułami prysznicowymi 
w roli dysz bocznych zamontowanymi narożnie, oferuje 
pełnię kąpielowych doznań.
·  Sterowanie 6 modułami prysznicowymi, które spełnia-
ją funkcję głowicy, odbywa się centralnie za  pomocą 
 zaworu odcinającego zintegrowanego w module 
 termostatycznym

·  Pozostałe 6 modułów prysznicowych zaaranżowa-
no pionowo – w zależności od indywidualnych prefe-
rencji aktywne mogą być jednocześnie 3 moduły lub 
wszystkie

·  Modułami funkcyjnymi głowicy prysznicowej można 
sterować na zewnątrz strefy mokrej – dzięki temu mo-
żesz ustawić odpowiednią temperaturę wody przed 
wejściem pod prysznic

·  Moduł główki prysznicowej znajduje się przy wejściu 
do strefy prysznica – wygodne rozwiązanie pomaga-
jące w utrzymaniu czystości
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KONStruKCJA SufItu

Sufit
Przewody przyłączy deszczownicy nr art. 10625800 należy umieścić 
w suficie. Ciężar własny deszczownicy bez wody wynosi ok. 30 kg. No-
śność sufitu musi być wystarczająca do ciężaru deszczownicy.

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Deszczownicy nie można używać w połączeniu 
z przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać różnice 
 ciśnienia między przyłączem zimnej i ciepłej wody.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12:
2 x DN20 (ciepła/zimna)
ShowerHeaven: 3 x DN20 (woda zmieszana)
Moduły prysznicowe: 1 x DN20 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12, element zewnętrzny, 
z uchwytami cylindrycznymi o zwiększonej wydajności przepływu do 
sterowania ShowerHeaven. Element podstawowy, nr art. 10750180 jest 
niezbędny do instalacji modułu termostatycznego. Oba produkty należy 
zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12, element zewnętrzny. 
Do montażu (w jednej linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest element 
podtynkowy, nr art. 28486180. Oba produkty należy zamówić oddziel-
nie. Wielkość przepływu 19,5 l/min (przy 4 modułach prysznicowych) 
przy 0,3 MPa.

Zawór odcinający
Nr art. 10972000 zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny, do 
sterowania 4 modułami prysznicowymi. Moduły prysznicowe z przed-
stawionej aranżacji są ze sobą połączone. Do montażu (w jednej linii – 
odstępy 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 10971180. 
Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 
55 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40873000 półka 24 x 12. Ponieważ półka 24 x 12 jest zamonto-
wana pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi wodę, niezbędny 
jest element podtynkowy, nr art. 40878180 przewodzący wodę pomię-
dzy zaworem odcinającym i modułem główki prysznicowej.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x ShowerHeaven 72 x 72 bez  
oświetlenia (montaż natynkowy)
Nr art. 10625800
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
4 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
4 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
1 x półka 24 x 12
Nr art. 40873000
1 x element podtynkowy  
do półki 24 x 12
Nr art. 40878180
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KONStruKCJA SufItu

Sufit
Przewody przyłączy deszczownicy nr art. 10625800 należy umieścić 
w suficie. Ciężar własny deszczownicy bez wody wynosi ok. 30 kg. No-
śność sufitu musi być wystarczająca do ciężaru deszczownicy.

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Deszczownicy nie można używać w połączeniu 
z przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać różnice 
 ciśnienia między przyłączem zimnej i ciepłej wody.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12:
2 x DN20 (ciepła/zimna)
ShowerHeaven: 3 x DN20 (woda zmieszana)
Moduły prysznicowe: 1 x DN20 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12, element zewnętrzny, 
z uchwytami cylindrycznymi o zwiększonej wydajności przepływu do 
sterowania ShowerHeaven. Element podstawowy, nr art. 10750180 jest 
niezbędny do instalacji modułu termostatycznego. Oba produkty należy 
zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12, element zewnętrzny. 
Do montażu (w jednej linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest element 
podtynkowy, nr art. 28486180. Oba produkty należy zamówić oddziel-
nie. Wielkość przepływu 19,5 l/min (przy 4 modułach prysznicowych) 
przy 0,3 MPa.

Zawór odcinający
Nr art. 10972000 zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny, do 
sterowania 4 modułami prysznicowymi. Moduły prysznicowe z przed-
stawionej aranżacji są ze sobą połączone. Do montażu (w jednej linii – 
odstępy 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 10971180. 
Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 
55 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40873000 półka 24 x 12. Ponieważ półka 24 x 12 jest zamonto-
wana pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi wodę, niezbędny 
jest element podtynkowy, nr art. 40878180 przewodzący wodę pomię-
dzy zaworem odcinającym i modułem główki prysznicowej.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x ShowerHeaven 72 x 72 bez  
oświetlenia (montaż natynkowy)
Nr art. 10625800
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
4 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
4 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
1 x półka 24 x 12
Nr art. 40873000
1 x element podtynkowy  
do półki 24 x 12
Nr art. 40878180

15
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Przykładowy projekt 3: 
Pełnia prysznicowych doznań

Rozwiązanie strefy prysznica z 6 modułami prysznico-
wymi w roli głowicy oraz 6 modułami prysznicowymi 
w roli dysz bocznych zamontowanymi narożnie, oferuje 
pełnię kąpielowych doznań.
·  Sterowanie 6 modułami prysznicowymi, które spełnia-
ją funkcję głowicy, odbywa się centralnie za  pomocą 
 zaworu odcinającego zintegrowanego w module 
 termostatycznym

·  Pozostałe 6 modułów prysznicowych zaaranżowa-
no pionowo – w zależności od indywidualnych prefe-
rencji aktywne mogą być jednocześnie 3 moduły lub 
wszystkie

·  Modułami funkcyjnymi głowicy prysznicowej można 
sterować na zewnątrz strefy mokrej – dzięki temu mo-
żesz ustawić odpowiednią temperaturę wody przed 
wejściem pod prysznic

·  Moduł główki prysznicowej znajduje się przy wejściu 
do strefy prysznica – wygodne rozwiązanie pomaga-
jące w utrzymaniu czystości

M
o

d
u

ł p
ry

sz
n

i-
co

w
y

P
ó

łk
a

M
o

d
u

ł p
ry

sz
-

n
ic

o
w

y
M

o
d

u
ł p

ry
sz

-
n

ic
o

w
y

M
o

d
u

ł p
ry

sz
-

n
ic

o
w

y

M
o

d
u

ł p
ry

sz
-

n
ic

o
w

y
M

o
d

u
ł p

ry
sz

-
n

ic
o

w
y

M
o

d
u

ł p
ry

sz
-

n
ic

o
w

y

M
o

d
u

ł z
 t

er
m

o
st

a
te

m

M
o

d
u

ł z
 g

łó
w

k
ą

 
p

ry
sz

n
ic

o
w

ą

Przykładowe projekty
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Półka

Zawór odcinający

Moduł z termostatem

Moduł z główką 
prysznicową

18
21

Przykładowy projekt 4: 
Prysznic na małej przestrzeni

Czasami prysznic o wymiarach 90 x 90 cm jest wszyst-
kim, czego potrzeba. Kompaktowa głowica prysznico-
wa 24 x 24 z kolekcji Axor ShowerCollection to wygod-
ne rozwiązanie do małej łazienki.
·  Oddzielna regulacja temperatury za pomocą modułu 
termostatycznego 12 x 12

·  Zawór odcinający nad termostatem służy do sterowa-
nia głowicą prysznicową

·  Zawór odcinający pod termostatem, który posiada 
przyłącze węża, służy do sterowania zintegrowaną 
główką prysznicową

·  2 półki oferują przestrzeń na kosmetyki

Głowica prysznicowa

Przykładowe projekty
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KONStruKCJA SufItu

Sufit podwieszany
W celu montażu modułów prysznicowych kable przyłączeniowe należy 
poprowadzić w suficie. Aby prawidłowo rozmieścić 6 modułów prysz-
nicowych w suficie, rekomendujemy zastosowanie płyty montażowej, 
nr art. 28470180.

INStAlACJA SANItArNA Do instalacji dowolnej

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Produkt nie współpracuje z przepływowymi podgrze-
waczami wody. Należy wyrównać ciśnienie wody w przyłączu wody 
ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic. 

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12:
2 x DN20 (ciepła/zimna)
Moduły prysznicowe w suficie: 1 x DN20 (woda zmieszana)
Moduły prysznicowe w ścianie: DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12 element zewnętrzny 
z uchwytami cylindrycznymi ze zwiększoną wydajnością przepływu do 
obsługi modułów prysznicowych w suficie i w ścianie. Element podtynko-
wy, nr art. 10750180 jest niezbędny do instalacji modułu termostatycz-
nego. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ 
ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy (do montażu na ścianie)
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12, element zewnętrzny do 
montażu na ścianie. 3 moduły prysznicowe umieszczone z lewej strony 
mogą działać niezależnie od pozostałych 3. Ich obsługa odbywa się 
za pomocą modułu termostatycznego. Do montażu (w jednej linii – od-
stępy 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 28486180. 
Moduły prysznicowe, które nie są bezpośrednio połączone z innymi 
elementami podtynkowymi, można zainstalować przy pomocy standar-
dowego przyłącza ściennego G ½. Wielkość przepływu ok. 24,5 l/min 
(przy 6 modułach prysznicowych) przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000 półka 12 x 12. Ponieważ półka 24 x 12 jest zamonto-
wana pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi wodę, niezbędny 
jest element podtynkowy, nr art. 40878180 przewodzący wodę pomię-
dzy modułem prysznicowym i modułem główki prysznicowej.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

Dla głowicy prysznicowej
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
1 x szablon montażowy
Nr art. 28470180
Dla dysz prysznicowych
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
2 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
1 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
1 x element podtynkowy półki 12 x 12
Nr art. 40877180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
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KONStruKCJA SufItu

Sufit podwieszany
W celu montażu modułów prysznicowych kable przyłączeniowe należy 
poprowadzić w suficie. Aby prawidłowo rozmieścić 6 modułów prysz-
nicowych w suficie, rekomendujemy zastosowanie płyty montażowej, 
nr art. 28470180.

INStAlACJA SANItArNA Do instalacji dowolnej

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Produkt nie współpracuje z przepływowymi podgrze-
waczami wody. Należy wyrównać ciśnienie wody w przyłączu wody 
ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic. 

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12:
2 x DN20 (ciepła/zimna)
Moduły prysznicowe w suficie: 1 x DN20 (woda zmieszana)
Moduły prysznicowe w ścianie: DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12 element zewnętrzny 
z uchwytami cylindrycznymi ze zwiększoną wydajnością przepływu do 
obsługi modułów prysznicowych w suficie i w ścianie. Element podtynko-
wy, nr art. 10750180 jest niezbędny do instalacji modułu termostatycz-
nego. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ 
ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy (do montażu na ścianie)
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12, element zewnętrzny do 
montażu na ścianie. 3 moduły prysznicowe umieszczone z lewej strony 
mogą działać niezależnie od pozostałych 3. Ich obsługa odbywa się 
za pomocą modułu termostatycznego. Do montażu (w jednej linii – od-
stępy 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 28486180. 
Moduły prysznicowe, które nie są bezpośrednio połączone z innymi 
elementami podtynkowymi, można zainstalować przy pomocy standar-
dowego przyłącza ściennego G ½. Wielkość przepływu ok. 24,5 l/min 
(przy 6 modułach prysznicowych) przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000 półka 12 x 12. Ponieważ półka 24 x 12 jest zamonto-
wana pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi wodę, niezbędny 
jest element podtynkowy, nr art. 40878180 przewodzący wodę pomię-
dzy modułem prysznicowym i modułem główki prysznicowej.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

Dla głowicy prysznicowej
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
1 x szablon montażowy
Nr art. 28470180
Dla dysz prysznicowych
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
2 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
1 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
1 x element podtynkowy półki 12 x 12
Nr art. 40877180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
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KONStruKCJA SufItu

Sufit podwieszany
W celu montażu modułów prysznicowych kable przyłączeniowe należy 
poprowadzić w suficie. Aby prawidłowo rozmieścić 6 modułów prysz-
nicowych w suficie, rekomendujemy zastosowanie płyty montażowej, 
nr art. 28470180.

INStAlACJA SANItArNA Do instalacji dowolnej

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Produkt nie współpracuje z przepływowymi podgrze-
waczami wody. Należy wyrównać ciśnienie wody w przyłączu wody 
ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic. 

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12:
2 x DN20 (ciepła/zimna)
Moduły prysznicowe w suficie: 1 x DN20 (woda zmieszana)
Moduły prysznicowe w ścianie: DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12 element zewnętrzny 
z uchwytami cylindrycznymi ze zwiększoną wydajnością przepływu do 
obsługi modułów prysznicowych w suficie i w ścianie. Element podtynko-
wy, nr art. 10750180 jest niezbędny do instalacji modułu termostatycz-
nego. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ 
ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy (do montażu na ścianie)
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12, element zewnętrzny do 
montażu na ścianie. 3 moduły prysznicowe umieszczone z lewej strony 
mogą działać niezależnie od pozostałych 3. Ich obsługa odbywa się 
za pomocą modułu termostatycznego. Do montażu (w jednej linii – od-
stępy 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 28486180. 
Moduły prysznicowe, które nie są bezpośrednio połączone z innymi 
elementami podtynkowymi, można zainstalować przy pomocy standar-
dowego przyłącza ściennego G ½. Wielkość przepływu ok. 24,5 l/min 
(przy 6 modułach prysznicowych) przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000 półka 12 x 12. Ponieważ półka 24 x 12 jest zamonto-
wana pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi wodę, niezbędny 
jest element podtynkowy, nr art. 40878180 przewodzący wodę pomię-
dzy modułem prysznicowym i modułem główki prysznicowej.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

Dla głowicy prysznicowej
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
1 x szablon montażowy
Nr art. 28470180
Dla dysz prysznicowych
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
2 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
1 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
1 x element podtynkowy półki 12 x 12
Nr art. 40877180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
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KONStruKCJA SufItu

Sufit podwieszany
W celu montażu modułów prysznicowych kable przyłączeniowe należy 
poprowadzić w suficie. Aby prawidłowo rozmieścić 6 modułów prysz-
nicowych w suficie, rekomendujemy zastosowanie płyty montażowej, 
nr art. 28470180.

INStAlACJA SANItArNA Do instalacji dowolnej

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Produkt nie współpracuje z przepływowymi podgrze-
waczami wody. Należy wyrównać ciśnienie wody w przyłączu wody 
ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic. 

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10750180 element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12:
2 x DN20 (ciepła/zimna)
Moduły prysznicowe w suficie: 1 x DN20 (woda zmieszana)
Moduły prysznicowe w ścianie: DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10751000 moduł termostatyczny 36 x 12 element zewnętrzny 
z uchwytami cylindrycznymi ze zwiększoną wydajnością przepływu do 
obsługi modułów prysznicowych w suficie i w ścianie. Element podtynko-
wy, nr art. 10750180 jest niezbędny do instalacji modułu termostatycz-
nego. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ 
ok. 58 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł prysznicowy (do montażu na ścianie)
Nr art. 28491000 moduł prysznicowy 12 x 12, element zewnętrzny do 
montażu na ścianie. 3 moduły prysznicowe umieszczone z lewej strony 
mogą działać niezależnie od pozostałych 3. Ich obsługa odbywa się 
za pomocą modułu termostatycznego. Do montażu (w jednej linii – od-
stępy 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 28486180. 
Moduły prysznicowe, które nie są bezpośrednio połączone z innymi 
elementami podtynkowymi, można zainstalować przy pomocy standar-
dowego przyłącza ściennego G ½. Wielkość przepływu ok. 24,5 l/min 
(przy 6 modułach prysznicowych) przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000 półka 12 x 12. Ponieważ półka 24 x 12 jest zamonto-
wana pomiędzy dwoma elementami przewodzącymi wodę, niezbędny 
jest element podtynkowy, nr art. 40878180 przewodzący wodę pomię-
dzy modułem prysznicowym i modułem główki prysznicowej.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

Dla głowicy prysznicowej
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
1 x szablon montażowy
Nr art. 28470180
Dla dysz prysznicowych
6 x moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 28491000
2 x element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12
Nr art. 28486180
1 x moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10751000
1 x element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12
Nr art. 10750180
1 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
1 x element podtynkowy półki 12 x 12
Nr art. 40877180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
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Półka

Zawór odcinający

Moduł z termostatem

Moduł z główką 
prysznicową
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Przykładowy projekt 4: 
Prysznic na małej przestrzeni

Czasami prysznic o wymiarach 90 x 90 cm jest wszyst-
kim, czego potrzeba. Kompaktowa głowica prysznico-
wa 24 x 24 z kolekcji Axor ShowerCollection to wygod-
ne rozwiązanie do małej łazienki.
·  Oddzielna regulacja temperatury za pomocą modułu 
termostatycznego 12 x 12

·  Zawór odcinający nad termostatem służy do sterowa-
nia głowicą prysznicową

·  Zawór odcinający pod termostatem, który posiada 
przyłącze węża, służy do sterowania zintegrowaną 
główką prysznicową

·  2 półki oferują przestrzeń na kosmetyki

Głowica prysznicowa

Przykładowe projekty



verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm verkürzt auf 208 mm
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Przykładowy projekt 5:
Prysznic walk-in

W przypadku rozwiązania walk-in elementa-
mi prysznicowymi można bez problemu stero-
wać na zewnątrz strefy mokrej.
·  Głowica prysznicowa i prysznic wodospa-
dowy do Twojej indywidualnej strefy SPA.

·  Termostat i zawór odcinający do sterowa-
nia prysznicami można łatwo obsługiwać 
z  zewnątrz strefy mokrej.

·  Przestrzeń na kosmetyki kąpielowe na pół-
kach albo na wylewce wodospadowej.

P
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Głowica prysznicowa

Przykładowe projekty
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verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 200 mm

MONtAż śCIENNy

ściana
Element podtynkowy, nr art. 10921180, służy do szybkiej i profesjonal-
nej instalacji głowicy prysznicowej 24 x 24, nr art. 10925000. Nale-
ży przewidzieć wymiary i wagę elementu zewnętrznego, aby zapewnić 
stabilny montaż i idealne przyleganie głowicy do ściany (opakowanie 
z głowicą nie zawiera elementu podtynkowego).
uwaga: Waga netto prysznica bez wody wynosi 6,7 kg. Proszę prze-
widzieć odpowiednie wzmocnienie ściany w miejscu zestawu podtynko-
wego prysznica.

Moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10755000  
lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połączeniu z oddzielnym  
zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10972000  
i nr art. 10971180 (element podtynkowy) to idealne rozwiązanie do ste-
rowania głowicą prysznicową 24 x 24.
uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej funkcji, armaturę należy za-
instalować, przepłukać i przetestować zgodnie z obowiązującymi nor-
mami!

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Głowica prysznicowa 24 x 24 nie współpracuje z 
przepływowymi ogrzewaczami wody. Należy wyrównać ciśnienie 
wody w przyłączu wody ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element zewnętrzny modułu  
termostatycznego 12 x 12:  
2 x DN20 (ciepła/zimna) 
Nr art. 10921180 element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24: 
1 x DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny 
ze zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min 
przy 0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termo-
statycznego 12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny.  
Niezbędny do sterowania głowicą prysznicową. Do montażu (w jednej 
linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest nr art. 28486180. Oba produk-
ty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min przy 
0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000, moduł główki prysznicowej 12 x 12, element ze-
wnętrzny. Element podtynkowy, nr art. 10650180 jest niezbędny do 
montażu. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie podty-
nowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy zamówić 
 oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000, półka 12 x 12.

Moduł głośnika, nr art. 40874000 i/lub moduł oświetlenia, 
nr art. 40871000 można opcjonalnie zainstalować w połączeniu z gło-
wicą prysznicową, w odstępie 10 mm. Oddzielny element podtynko-
wy, nr art. 40876180 jest niezbędny do instalacji modułu głośnika i mo-
dułu oświetlenia. Rekomendujemy zastosowanie płyty instalacyjnej, 
nr art. 10973180 dla optymalnego umiejscowienia (odstępy 10 mm) 
modułu oświetlenia, modułu głośnika i półki. Aby moduł głośnika wy-
korzystać jako głośnik aktywny, a nie pasywny, można podłączyć mo-
duł aktywny (A 403), dostępny oddzielnie w firmie DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Dzięki cyfrowym filtrom głośnik dopasuje się opty-
malnie do warunków akustycznych.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x głowica prysznicowa 24 x 24  
z ramieniem
Nr art. 10925000
1 x element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24
Nr art. 10921180
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny
Nr art. 10755000 
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
2 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
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verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm

MONtAż śCIENNy

ściana
Element podtynkowy, nr art. 10921180, służy do szybkiej i profesjonal-
nej instalacji głowicy prysznicowej 24 x 24, nr art. 10925000. Nale-
ży przewidzieć wymiary i wagę elementu zewnętrznego, aby zapewnić 
stabilny montaż i idealne przyleganie głowicy do ściany (opakowanie 
z głowicą nie zawiera elementu podtynkowego).
uwaga: Waga netto prysznica bez wody wynosi 6,7 kg. Proszę prze-
widzieć odpowiednie wzmocnienie ściany w miejscu zestawu podtynko-
wego prysznica.

Moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10755000  
lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połączeniu z oddzielnym  
zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10972000  
i nr art. 10971180 (element podtynkowy) to idealne rozwiązanie do ste-
rowania głowicą prysznicową 24 x 24.
uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej funkcji, armaturę należy za-
instalować, przepłukać i przetestować zgodnie z obowiązującymi nor-
mami!

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Głowica prysznicowa 24 x 24 nie współpracuje z 
przepływowymi ogrzewaczami wody. Należy wyrównać ciśnienie 
wody w przyłączu wody ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element zewnętrzny modułu  
termostatycznego 12 x 12:  
2 x DN20 (ciepła/zimna) 
Nr art. 10921180 element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24: 
1 x DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny 
ze zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min 
przy 0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termo-
statycznego 12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny.  
Niezbędny do sterowania głowicą prysznicową. Do montażu (w jednej 
linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest nr art. 28486180. Oba produk-
ty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min przy 
0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000, moduł główki prysznicowej 12 x 12, element ze-
wnętrzny. Element podtynkowy, nr art. 10650180 jest niezbędny do 
montażu. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie podty-
nowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy zamówić 
 oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000, półka 12 x 12.

Moduł głośnika, nr art. 40874000 i/lub moduł oświetlenia, 
nr art. 40871000 można opcjonalnie zainstalować w połączeniu z gło-
wicą prysznicową, w odstępie 10 mm. Oddzielny element podtynko-
wy, nr art. 40876180 jest niezbędny do instalacji modułu głośnika i mo-
dułu oświetlenia. Rekomendujemy zastosowanie płyty instalacyjnej, 
nr art. 10973180 dla optymalnego umiejscowienia (odstępy 10 mm) 
modułu oświetlenia, modułu głośnika i półki. Aby moduł głośnika wy-
korzystać jako głośnik aktywny, a nie pasywny, można podłączyć mo-
duł aktywny (A 403), dostępny oddzielnie w firmie DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Dzięki cyfrowym filtrom głośnik dopasuje się opty-
malnie do warunków akustycznych.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x głowica prysznicowa 24 x 24  
z ramieniem
Nr art. 10925000
1 x element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24
Nr art. 10921180
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny
Nr art. 10755000 
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
2 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
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MONtAż śCIENNy

ściana
Element podtynkowy, nr art. 10921180, służy do szybkiej i profesjonal-
nej instalacji głowicy prysznicowej 24 x 24, nr art. 10925000. Nale-
ży przewidzieć wymiary i wagę elementu zewnętrznego, aby zapewnić 
stabilny montaż i idealne przyleganie głowicy do ściany (opakowanie 
z głowicą nie zawiera elementu podtynkowego).
uwaga: Waga netto prysznica bez wody wynosi 6,7 kg. Proszę prze-
widzieć odpowiednie wzmocnienie ściany w miejscu zestawu podtynko-
wego prysznica.

Moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10755000  
lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połączeniu z oddzielnym  
zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10972000  
i nr art. 10971180 (element podtynkowy) to idealne rozwiązanie do ste-
rowania głowicą prysznicową 24 x 24.
uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej funkcji, armaturę należy za-
instalować, przepłukać i przetestować zgodnie z obowiązującymi nor-
mami!

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, częstotliwość oraz ilość 
użytkowników należy indywidualnie ustalić rozmiary instalacji. Ciśnie-
nie robocze armatury: maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–
0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura ciepłej wody: maks. 
60 stopni, Zalecana wielkość zbiornika: powinna być zaplanowana na 
przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Głowica prysznicowa 24 x 24 nie współpracuje z 
przepływowymi ogrzewaczami wody. Należy wyrównać ciśnienie 
wody w przyłączu wody ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element zewnętrzny modułu  
termostatycznego 12 x 12:  
2 x DN20 (ciepła/zimna) 
Nr art. 10921180 element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24: 
1 x DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny 
ze zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min 
przy 0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termo-
statycznego 12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny.  
Niezbędny do sterowania głowicą prysznicową. Do montażu (w jednej 
linii – odstępy 10 mm) niezbędny jest nr art. 28486180. Oba produk-
ty należy zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min przy 
0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000, moduł główki prysznicowej 12 x 12, element ze-
wnętrzny. Element podtynkowy, nr art. 10650180 jest niezbędny do 
montażu. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie podty-
nowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy zamówić 
 oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000, półka 12 x 12.

Moduł głośnika, nr art. 40874000 i/lub moduł oświetlenia, 
nr art. 40871000 można opcjonalnie zainstalować w połączeniu z gło-
wicą prysznicową, w odstępie 10 mm. Oddzielny element podtynko-
wy, nr art. 40876180 jest niezbędny do instalacji modułu głośnika i mo-
dułu oświetlenia. Rekomendujemy zastosowanie płyty instalacyjnej, 
nr art. 10973180 dla optymalnego umiejscowienia (odstępy 10 mm) 
modułu oświetlenia, modułu głośnika i półki. Aby moduł głośnika wy-
korzystać jako głośnik aktywny, a nie pasywny, można podłączyć mo-
duł aktywny (A 403), dostępny oddzielnie w firmie DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Dzięki cyfrowym filtrom głośnik dopasuje się opty-
malnie do warunków akustycznych.

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.

Produkty Axor

1 x głowica prysznicowa 24 x 24  
z ramieniem
Nr art. 10925000
1 x element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24
Nr art. 10921180
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny
Nr art. 10755000 
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
2 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000
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Przykładowy projekt 5:
Prysznic walk-in

W przypadku rozwiązania walk-in elementa-
mi prysznicowymi można bez problemu stero-
wać na zewnątrz strefy mokrej.
·  Głowica prysznicowa i prysznic wodospa-
dowy do Twojej indywidualnej strefy SPA.

·  Termostat i zawór odcinający do sterowa-
nia prysznicami można łatwo obsługiwać 
z  zewnątrz strefy mokrej.

·  Przestrzeń na kosmetyki kąpielowe na pół-
kach albo na wylewce wodospadowej.
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Głowica prysznicowa

Przykładowe projekty
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Produkty Axor

1 x Głowica prysznicowa 24 x 24  
z przyłączem sufitowym
Nr art. 10929000
1 x Wylewka wodospadowa 24 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10942000
1 x Element podtynkowy wylewki  
wodospadowej 24 x 12
Nr art. 10941180
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10755000
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
2 x Zawór zwrotny 12 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10972000
2 x element podtynkowy zaworu  
zwrotnego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x Moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy modułu główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
2 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000

KONStruKCJA SufItu

Przyłącze sufitowe
W celu montażu głowicy prysznicowej 24 x 24, nr art. 10929000, na-
leży w pierwszej kolejności przykręcić element przyłączeniowy zawarty 
w opakowaniu do gwintu wewnętrznego G ½. Następnie należy nało-
żyć metalowe przyłącze sufitowe (długość 126 mm) na element przyłą-
czeniowy i przykręcić za pomocą śrub. Na koniec głowicę prysznico-
wą należy dokładnie przykręcić do przyłącza sufitowego.
uwaga: Waga netto prysznica bez wody: 4,5 kg. Proszę zapewnić 
odpowiednie wzmocnienie w suficie w tym miejscu.

Moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10755000  
lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połączeniu z oddzielnym 
zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10972000  
i nr art. 10971180 (element podtynkowy) to idealne  rozwiązanie do ste-
rowania głowicą prysznicową 24 x 24.
uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej funkcji, armaturę należy za-
instalować, przepłukać i przetestować zgodnie z obowiązującymi nor-
mami!

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Wymiary systemu powinny zostać ustalone na podstawie indywidu-
alnych preferencji prysznicowych, częstotliwości użytkowania i liczby 
osób korzystających z prysznica. Ciśnienie robocze dla armatury: max. 
0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), temperatura wody gorącej: max. 60 stopni, Zalecana wielkość 
zbiornika: powinna być zaplanowana na przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Głowica prysznicowa 24 x 24 nie współpracuje z 
przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać ciśnienie 
wody w przyłączu wody ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termostatycznego 
12 x 12: 
2 x DN20 (ciepła/zimna) 
Nr art. 10921180 element podtynkowy głowicy prysznicowej 24 x 24: 
1 x DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny 
ze zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min 
przy 0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termo-
statycznego 12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Wylewka ze strumieniem wachlarzowym
Nr art. 10942000, wylewka wodospadowa 24 x 12, element zewnętrz-
ny. W tym przypadku wylewkę zainstalowano jako prysznic wodo-
spadowy. Montaż można przeprowadzić z elementem podtynkowym 
wylewki wodospadowej 24 x 12 lub bez, nr art. 10941180. W przy-
padku montażu bez elementu podtynkowego, należy przewidzieć 
gwint wewnętrzny G ¾. Sterowanie wylewką wodospadową odbywa 
się za pomocą modułu termostatycznego 12 x 12, element zewnętrzny, 
nr art. 10755000 lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połą-
czeniu z oddzielnym zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrz-
ny, nr art. 10972000 i nr art. 10971180 (element podtynkowy).

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny.  
1 x zawór odcinający DN20 wymagany do sterowania głowicą pryszni-
cową. 1 x zawór odcinający DN20 wymagany do sterowania wylewką 
wodospadową. Do montażu (w jednej linii – odstępy 10 mm) niezbęd-
ny jest element podtynkowy, nr art. 28486180. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000 półka 12 x 12 (2 sztuki).

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą
sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.
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Produkty Axor

1 x Głowica prysznicowa 24 x 24  
z przyłączem sufitowym
Nr art. 10929000
1 x Wylewka wodospadowa 24 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10942000
1 x Element podtynkowy wylewki  
wodospadowej 24 x 12
Nr art. 10941180
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10755000
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
2 x Zawór zwrotny 12 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10972000
2 x element podtynkowy zaworu  
zwrotnego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x Moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy modułu główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
2 x półka 12 x 12
Nr art. 40872000

KONStruKCJA SufItu

Przyłącze sufitowe
W celu montażu głowicy prysznicowej 24 x 24, nr art. 10929000, na-
leży w pierwszej kolejności przykręcić element przyłączeniowy zawarty 
w opakowaniu do gwintu wewnętrznego G ½. Następnie należy nało-
żyć metalowe przyłącze sufitowe (długość 126 mm) na element przyłą-
czeniowy i przykręcić za pomocą śrub. Na koniec głowicę prysznico-
wą należy dokładnie przykręcić do przyłącza sufitowego.
uwaga: Waga netto prysznica bez wody: 4,5 kg. Proszę zapewnić 
odpowiednie wzmocnienie w suficie w tym miejscu.

Moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10755000  
lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połączeniu z oddzielnym 
zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, nr art. 10972000  
i nr art. 10971180 (element podtynkowy) to idealne  rozwiązanie do ste-
rowania głowicą prysznicową 24 x 24.
uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej funkcji, armaturę należy za-
instalować, przepłukać i przetestować zgodnie z obowiązującymi nor-
mami!

INStAlACJA SANItArNA

Zaopatrzenie w ciepłą wodę
Wymiary systemu powinny zostać ustalone na podstawie indywidu-
alnych preferencji prysznicowych, częstotliwości użytkowania i liczby 
osób korzystających z prysznica. Ciśnienie robocze dla armatury: max. 
0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), temperatura wody gorącej: max. 60 stopni, Zalecana wielkość 
zbiornika: powinna być zaplanowana na przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Głowica prysznicowa 24 x 24 nie współpracuje z 
przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać ciśnienie 
wody w przyłączu wody ciepłej i zimnej w przypadku dużych różnic.

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termostatycznego 
12 x 12: 
2 x DN20 (ciepła/zimna) 
Nr art. 10921180 element podtynkowy głowicy prysznicowej 24 x 24: 
1 x DN15 (woda zmieszana)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny 
ze zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min 
przy 0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termo-
statycznego 12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Wylewka ze strumieniem wachlarzowym
Nr art. 10942000, wylewka wodospadowa 24 x 12, element zewnętrz-
ny. W tym przypadku wylewkę zainstalowano jako prysznic wodo-
spadowy. Montaż można przeprowadzić z elementem podtynkowym 
wylewki wodospadowej 24 x 12 lub bez, nr art. 10941180. W przy-
padku montażu bez elementu podtynkowego, należy przewidzieć 
gwint wewnętrzny G ¾. Sterowanie wylewką wodospadową odbywa 
się za pomocą modułu termostatycznego 12 x 12, element zewnętrzny, 
nr art. 10755000 lub nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połą-
czeniu z oddzielnym zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrz-
ny, nr art. 10972000 i nr art. 10971180 (element podtynkowy).

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny.  
1 x zawór odcinający DN20 wymagany do sterowania głowicą pryszni-
cową. 1 x zawór odcinający DN20 wymagany do sterowania wylewką 
wodospadową. Do montażu (w jednej linii – odstępy 10 mm) niezbęd-
ny jest element podtynkowy, nr art. 28486180. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Swobodny przepływ ok. 55 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element 
zewnętrzny. Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 10650180. Zawór odcinający jest już zintegrowany w elemencie 
podtynkowym modułu główki prysznicowej. Oba produkty należy za-
mówić oddzielnie. Wielkość przepływu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Półka
Nr art. 40872000 półka 12 x 12 (2 sztuki).

tECHNIKA OdPłyWu

Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): Odpływ liniowy Illbruck Poresta, 
średnica DN70 Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 90 XXL, 
 wydajność odpływu 51 l/min przy wys. piętrzenia sięgającej 15 mm 
(przewód przyłącza DN70), zgodny z DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw nr art. 60067000.
uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą
sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wer-

sji elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej. 

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.
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verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm

Zasada modułowa

INtElIGENtNA ZASAdA MOdułOWA

Ze względu na instalację łączoną, dla zapewnienia 
optymalnego montażu wykorzystuje się specjalne ele-
menty podtynkowe. Umożliwiają one dopasowany mon-
taż poszczególnych modułów w idealnie równej linii.
·  System zacisków pozwala na łatwe łączenie ze sobą 
pojedynczych elementów podtynkowych

·  Montaż elementów zewnętrznych z zachowaniem 
ustalonych odstępów (10 mm)

·  Stabilność elementów bez poluzowań – dzięki zastoso-
waniu zawleczek

·  Przepływ wody wewnątrz elementu podtynkowego
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verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 200 mm

Przykładowy projekt 6:  
rozwiązanie wannowe z wylewką 
wodospadową

Kolekcja Axor ShowerCollection to także 
 idealne rozwiązanie w przypadku aranżacji 
strefy wanny, np. dla hoteli
·  Moduł główki prysznicowej zamontowany 
jest na lewej ścianie - łatwo dostępny w razie 
mycia wanny

·  Moduł termostatyczny do regulacji tempera-
tury oraz moduł główki prysznicowej łatwo 
dostępny z zewnątrz wanny 

·  Zawór odcinający do obsługi zamontowanej 
obok wylewki wodospadowej

·  Wylewka wodospadowa spełnia także funk-
cję półki na kosmetyki kąpielowe
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Produkty Axor
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny
Nr art. 10755000
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
1 x Moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy modułu główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x Wylewka wodospadowa 24 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10942000
1 x Element podtynkowy wylewki  
wodospadowej 24 x 12
Nr art. 10941180

INStAlACJA SANItArNA

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termostatycznego 12 x 12: 
2 x DN20 (ciepła/zimna)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny ze 
zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min przy 
0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termostatycznego 
12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Wylewka ze strumieniem wachlarzowym
Nr art. 10942000, wylewka wodospadowa 24 x 12, dla zapewnienia 
idealnie dopasowanego montażu w odstępie 10 mm od znajdującego 
się obok zaworu zwrotnego. Sterowanie wylewką wodospadową odby-
wa się za pomocą modułu termostatycznego 12 x 12, element zewnętrz-
ny, nr art. 10755000 i nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połą-
czeniu z oddzielnym zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, 
nr art. 10972000 i nr art. 10971180 (element podtynkowy).

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny. Do mon-
tażu (w jednej linii – odstęp 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 28486180. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny 
przepływ ok. 55 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element zewnętrzny. 
Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 10650180. Zawór 
odcinający jest już zintegrowany w elemencie podtynkowym modułu główki 
prysznicowej. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Wielkość przepły-
wu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Brzeg wanny

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wersji 

elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej.  

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.
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Przykładowy projekt 6:  
rozwiązanie wannowe z wylewką 
wodospadową

Kolekcja Axor ShowerCollection to także 
 idealne rozwiązanie w przypadku aranżacji 
strefy wanny, np. dla hoteli
·  Moduł główki prysznicowej zamontowany 
jest na lewej ścianie - łatwo dostępny w razie 
mycia wanny

·  Moduł termostatyczny do regulacji tempera-
tury oraz moduł główki prysznicowej łatwo 
dostępny z zewnątrz wanny 

·  Zawór odcinający do obsługi zamontowanej 
obok wylewki wodospadowej

·  Wylewka wodospadowa spełnia także funk-
cję półki na kosmetyki kąpielowe
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Produkty Axor
1 x moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny
Nr art. 10755000
1 x element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12
Nr art. 10754180
1 x Moduł główki prysznicowej 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10651000
1 x element podtynkowy modułu główki  
prysznicowej 12 x 12
Nr art. 10650180
1 x zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10972000
1 x element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12
Nr art. 10971180
1 x Wylewka wodospadowa 24 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10942000
1 x Element podtynkowy wylewki  
wodospadowej 24 x 12
Nr art. 10941180

INStAlACJA SANItArNA

Przyłącza doprowadzające
Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termostatycznego 12 x 12: 
2 x DN20 (ciepła/zimna)

Moduł z termostatem
Nr art. 10755000, moduł termostatyczny 12 x 12, element zewnętrzny ze 
zwiększoną wydajnością przepływu; swobodny przepływ: 58 l/min przy 
0,3 MPa. Nr art. 10754180, element podtynkowy modułu termostatycznego 
12 x 12. Oba produkty należy zamówić oddzielnie.

Wylewka ze strumieniem wachlarzowym
Nr art. 10942000, wylewka wodospadowa 24 x 12, dla zapewnienia 
idealnie dopasowanego montażu w odstępie 10 mm od znajdującego 
się obok zaworu zwrotnego. Sterowanie wylewką wodospadową odby-
wa się za pomocą modułu termostatycznego 12 x 12, element zewnętrz-
ny, nr art. 10755000 i nr art. 10754180 (element podtynkowy) w połą-
czeniu z oddzielnym zaworem odcinającym 12 x 12, element zewnętrzny, 
nr art. 10972000 i nr art. 10971180 (element podtynkowy).

Zawór odcinający
Nr art. 10972000, zawór odcinający 12 x 12, element zewnętrzny. Do mon-
tażu (w jednej linii – odstęp 10 mm) niezbędny jest element podtynkowy, 
nr art. 28486180. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Swobodny 
przepływ ok. 55 l/min przy 0,3 MPa.

Moduł z główką prysznicową
Nr art. 10651000 moduł główki prysznicowej 12 x 12, element zewnętrzny. 
Do montażu niezbędny jest element podtynkowy, nr art. 10650180. Zawór 
odcinający jest już zintegrowany w elemencie podtynkowym modułu główki 
prysznicowej. Oba produkty należy zamówić oddzielnie. Wielkość przepły-
wu ok. 17 l/min przy 0,3 MPa.

Brzeg wanny

Szczegółowe instrukcje montażu są dołączone do każdego produktu, a w wersji 

elektronicznej można je pobrać z naszej profesjonalnej strony internetowej.  

Na ich podstawie można również precyzyjnie obliczyć wielkość przepływu.
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Zasada modułowa

INtElIGENtNA ZASAdA MOdułOWA

Ze względu na instalację łączoną, dla zapewnienia 
optymalnego montażu wykorzystuje się specjalne ele-
menty podtynkowe. Umożliwiają one dopasowany mon-
taż poszczególnych modułów w idealnie równej linii.
·  System zacisków pozwala na łatwe łączenie ze sobą 
pojedynczych elementów podtynkowych

·  Montaż elementów zewnętrznych z zachowaniem 
ustalonych odstępów (10 mm)

·  Stabilność elementów bez poluzowań – dzięki zastoso-
waniu zawleczek

·  Przepływ wody wewnątrz elementu podtynkowego

30
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Instalacje

linia montażu modułów armatury/pryszniców/ 
akcesoriów w pionie

Wykręcić zaślepki z górnej 
i z dolnej części zestawu podtyn-
kowego modułu z termostatem.

Poniżej opisujemy sposób instalacji armatury, modułów prysznicowych i 
akcesoriów z przykładowego projektu 1 w linii pionowej

Do zestawu podtynkowego 
 modułu z termostatem dołączyć 
 zestaw podtynkowy zaworu 
 odcinającego.

Do obu połączonych zestawów 
przyłączyć zestaw podtynkowy 
modułu prysznicowego.

Do zestawu połączonych modu-
łów przyłączyć od strony modułu 
prysznicowego zestaw podtynko-
wy modułu z główką prysznico-
wą.

Od dołu przyłączyć zestaw pod-
tynkowy modułu prysznicowego.
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Instalacje

Z tyłu zestawu podtynkowego 
modułu prysznicowego zamo-
cować szablon montażowy. Do 
szablonu montażowego przy-
mocować puszki podtynkowe 
na moduł głośnikowy i oświetle-
niowy.

Połączony zestaw podtynkowy 
umieścić w linii pionowej na lub 
w ścianie.

Doprowadzić, przepłukać 
i sprawdzić instalację zgod-
nie z obowiązującymi normami. 
 Zamontować zestaw podtynko-
wy w ścianie zwracając uwa-
gę na grubość tynku i płytek ce-
ramicznych. Miejsca przepustów 
uszczelnić silikonem.

Uszczelnić i wkręcić korki we 
wskazane miejsca.

Nałożyć kołnierze uszczelniają-
ce dociskając do znajdującego 
się pod spodem kleju i silikonu.

Wszystkie tuleje ochronne do-
ciąć w odległości 1 mm od po-
wierzchni płytek.
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Wkręcić tulejki gwintowane i skró-
cić na 13 mm od ściany. Uszczel-
nić silikonem wokół wszystkich 
elementów.

Nałożyć adapter przyłączenio-
wy i skrócić na 25 mm od ściany.

Usunąć blok płuczący i zamon-
tować wkład termostatyczny 
w zestawie podtynkowym modu-
łu z termostem. Nałożyć i zamo-
cować adapter gwintowy oraz 
ogranicznik uchwytu. Nałożyć 
chromowaną tulejkę.

Montaż płyty osłonowej modułu 
z termostatem.

Nakręcić trzy chromowane ele-
menty łączące uchwytów na 
zestaw tulejek gwintowanych 
modułu z termostatem, a następ-
nie nałożyć uchwyty. Nałożyć 
uchwyt termostatu i przykręcić 
śrubą mocującą.

Nakręcić chromowany element 
łączący uchwytu na zestaw tule-
jek gwintowanych zaworu odci-
nającego i nałożyć uchwyt.
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Instalacje

Wstępnie zamontować drogę 
wodną modułu z główką prysz-
nicową. Nałożyć chromowa-
ny element zewnętrzny i nakrę-
cić chromowany element łączący 
uchwytu na zestaw tulejek gwin-
towanych. Następnie nałożyć 
uchwyt.

Przykręć przyłącze G ½ do przy-
łącza elementu podtynkowego 
modułu prysznicowego. Następ-
nie przymocuj tarczę strumienio-
wą modułu prysznicowego do 
przyłącza G ½. Na koniec za-
montuj pokrywę chromowaną 
i przymocuj przy użyciu klucza 
 inbusowego.

Przy użyciu szablonu oznaczyć 
otwory do wywiercenia pod mo-
cowanie półki. Zamontować pły-
tę mocującą na ścianie. Zamonto-
wać półkę na płycie mocującej.

Nałożyć głośnik i zamocować 
przy użyciu 4 śrub do zestawu 
podtynkowego. Następnie zamo-
cować rozetę.

Położyć przewód wtórny z trans-
formatora do zestawu podtyn-
kowego. Połączyć ze sobą 
wtyczkę, jednostkę oświetlenia 
i przewód wtórny. Założyć jed-
nostkę oświetlenia i zamocować 
4 śrubami. Następnie wstępnie 
wyregulować element zewnętrz-
ny przy użyciu gwintowanych 
wkrętów bez łba, zawiesić i za-
bezpieczyć.

Przeprowadzić kontrolę funkcji.
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Montaż zestawu modułów prysznicowych jako  
głowicy sufitowej.

Dopasować (uciąć) płytę mon-
tażową do 6 modułów pryszni-
cowych.

Połączyć przepusty rurą, wkrę-
cić śruby gwintowane do zamo-
cowania szablonu montażowego 
w suficie.

Zamontować cały element z oru-
rowaniem na śrubach gwintowa-
nych, zabezpieczyć nakrętkami 
i ustawić we właściwej pozycji. 
Następnie połączyć rury i spraw-
dzić szczelność.

Zamontuj sufit pośredni. Nale-
ży przewidzieć otwory dla przy-
łączy G ½. Następnie przykręć 
przyłącza G ½ do płyty monta-
żowej.

Przeprowadzić kontrolę funkcji.

Umieść moduły prysznicowe 
przylegająco do płaskiej strony.

Oprócz instalacji jako prysznic do ciała lub karku można użyć modu-
łu prysznicowego również w układzie wielodziałowym jako prysznic su-
fitowy. W tym przypadku tworzy się kombinację 6 modułów prysznico-
wych.

Przymocuj tarcze strumieniowe mo-
dułów prysznicowych do przyłą-
czy G ½. Następnie zamontuj po-
krywę chromowaną i przymocuj 
przez wykręcenie klucza inbuso-
wego.
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Wywiercić otwory Ø 8 mm. 
W każdy otwór włożyć kołek roz-
porowy dołączony do zestawu. 
Wkręcić śruby gwintowane, umie-
ścić ramę na suficie i zamocować 
przy użyciu podkładki i nakrętki 
(SW 13 mm).

Podłączyć do ramy kabel wyrów-
nujący potencjały, a kabel 230 V 
do puszki rozgałęźnej. Założyć 
i wkręcić trójniki i kolanka przyłą-
czeniowe.

Zamocować tarczę strumieniową 
przy użyciu sworzni zawiasów 
i śrub z łbem walcowym.

Zamontować halogeny włączyć 
prąd i skontrolować ich działanie. 
Jeżeli działają wszystkie lampy, 
ponownie wyłączyć prąd. Unieść 
i zabezpieczyć tarczę strumienio-
wą długim karabińczykiem.

Podłączyć do tarczy strumienio-
wej kabel wyrównujący poten-
cjały.

Podłączyć przewodami giętkimi 
przyłącza głowicy do przyłączy 
sufitowych.

Montaż ShowerHeaven

Poniższa instrukcja objaśnia szczegółowo i krok po kroku etapy in-
talacji ShowerHeaven 97 x 97 w wersji z oświetleniem, który został 
przedstawiony w przykładowym projekcie 1. W celu przeprowadze-
nia tej instalacji należy przewidzieć podwieszany sufit pośredni. Ramę 
ShowerHeaven można zamontować już na etapie stanu surowego.

Instalacje

Przed przystąpieniem do instala-
cji należy zdemontować ShoweHe-
aven, poluzować śruby cylindrycz-
ne i wyjąć sworznie. Przyłącza 
sufitowe muszą znajdować się 
w odległości 180 mm od środka 
ShowerHeaven. Przyłożyć ramę 
do sufitu w przewidzianym miejscu i 
dopasować.
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Zawiesić rozetę dekoracyjną na 
trzech przygotowanych do tego 
karabińczykach.

Przykręcić szkiełka halogenów 
lamp. Zwrócić uwagę na właści-
we zamontowanie uszczelek.

Przymknąć tarczę strumieniową 
i zabezpieczyć krótkim karabiń-
czykiem.

Zamocować tarczę strumieniową 
przy użyciu sworzni zawiasów 
i śrub z łbem walcowym. Wyko-
nać prace związane z obniża-
nym sufitem.

Nałożyć rozetę dekoracyjną na 
wstępnie zamontowane tulejki 
ustalające i zamocować wkręta-
mi z łbem stożkowym płaskim.

Usunąć tulejki ustalające. Zamocować rozetę dekoracyjną 
przy użyciu śrub z łbem stożko-
wym płaskim.

Przeprowadź test funkcji.
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Instrukcja pielęgnacji

Pielęgnacja głowicy prysznicowej 
jest łatwa

Tarczę prysznicową głowicy 24 x 24 moż-
na łatwo zdjąć i umyć wygodnie ręcznie lub 
w zmywarce. Proszę zapoznać się ze wska-
zówkami pielęgnacji w instrukcji montażu lub 
na naszej stronie internetowej.
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PRZEGLąD PRODUKTóW Axor ShowerCollection with Philippe Starck

2

1

4

3

Moduły termostatyczne

Moduły termostatyczne

1  moduł termostatyczny 36 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10751000

2  element podtynkowy do modułu  
termostatycznego 36 x 12 
Nr art. 10750180

3  moduł termostatyczny 12 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10755000

4  element podtynkowy modułu  
termostatycznego 12 x 12 
Nr art. 10754180

Kolor powierzchni: chrom (-000)
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PRZEGLąD PRODUKTóW Axor ShowerCollection with Philippe Starck

Zawory/przełączniki

1  zawór odcinający 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 10972000

2  element podtynkowy zaworu  
odcinającego 12 x 12* 
Nr art. 10971180

3  Trio®/Quattro® 12 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr art. 10932000

4  element podtynkowy do Trio® 
Nr art. 15981180

5  Element podtynkowy do Quattro® 
Nr art. 15930180

* W połączeniu z innymi modułami 
w  odstępie 10 mm, zalecamy zastosowa-
nie wskazanego elementu podstawowe-
go.  Alternatywnie, w przypadku aranżacji 
 dowolnej/w rozproszeniu, zawór odcina-
jący można zainstalować w połączeniu 
z  elementem podtynkowym. 
Nr art. 15973180/ 
Nr art. 15974180/ 
Nr art. 15970180 
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Zawory/przełączniki

Kolor powierzchni: chrom (-000)
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Moduł główki prysznicowej/wylewka wodospadowa

6  Moduł główki prysznicowej 12 x 12, 
element zewnętrzny 
Nr art. 10651000 

7  element podtynkowy modułu główki 
prysznicowej 12 x 12 
Nr art. 10650180

8  Wylewka wodospadowa 24 x 12, 
 element zewnętrzny 
Nr art. 10942000

9  Element podtynkowy wylewki 
 wodospadowej 24 x 12 
Nr art. 10941180

Moduł główki prysznicowej/wylewka wodospadowa

44
45

Kolor powierzchni: chrom (-000)
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Prysznice

1  Głowica prysznicowa 24 x 24  
do instalacji w jednej płaszczyźnie  
z sufitem 
Nr art. 10924000 

2  Głowica prysznicowa 24 x 24  
z przyłączem sufitowym 
Nr art. 10929000

3  Głowica prysznicowa 24 x 24  
z ramieniem 
Nr art. 10925000

4  Element podtynkowy głowicy  
prysznicowej 24 x 24  
do instalacji z ramieniem 
Nr art. 10921180 

Kolor powierzchni: chrom (-000)

PRZEGLąD PRODUKTóW Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Prysznice

5  Moduł prysznicowy 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 28491000

6  Element podtynkowy do modułu  
prysznicowego 12 x 12* 
Nr art. 28486180

Narzędzia montażowe

7  Płyta montażowa do instalacji  
modułów prysznicowych jako  
głowicy prysznicowej 
Nr art. 28470180

8  Szablon montażowy  
Nr art. 10973180

*  Alternatywnie, moduł prysznicowy można 
zamontować za pomocą przyłącza G ½ 
w przypadku instalacji dowolnej/w roz-
proszeniu. W połączeniu z innymi modu-
łami zalecamy zastosowanie wskazane-
go elementu podtynkowego.

Narzędzia montażowe
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Prysznice

Kolor powierzchni: chrom (-000)
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Kolor powierzchni: polerowana stal szlachetna (-800)

ShowerHeaven

1   ShowerHeaven 97 x 97 z oświetleniem 
Nr art. 10623800

  ShowerHeaven 97 x 97  
bez oświetlenia (bez fot.) 
Nr art. 10621800

2  ShowerHeaven 72 x 72  
bez oświetlenia 
Nr art. 10625800

  ShowerHeaven 72 x 72  
z oświetleniem (bez fot.) 
 Nr art. 10627800

ShowerHeaven

1 2

PRZEGLąD PRODUKTóW Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Kolor powierzchni: chrom (-000) · * Dla półek elementy podtynkowe wymagane są tylko w przypadku montażu pomiędzy elementami przewodzącymi wodę.
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Akcesoria

3  Półka 12 x 12 
Nr art. 40872000

4  Element podtynkowy półki 12 x 12* 
Nr art. 40877180

5  Półka 24 x 12  
Nr art. 40873000

6  Element podtynkowy do półki 24 x 12* 
Nr art. 40878180

7  Moduł głośnikowy 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 40874000

8  Zestaw podstawowy modułu  
głośnika/oświetlenia 12 x 12 
Nr art. 40876180 

9  Moduł oświetleniowy 12 x 12  
element zewnętrzny 
Nr art. 40871000

4 6 8

3 5 97

Akcesoria



referencje

Budersand Hotel Golf & Spa, Sylt

Gości luksusowego hotelu Budersand Hotel Golf & Spa 
na południowym wybrzeżu wyspy Sylt urzeka zaaran-
żowane tu luksusowe SPA. Sercem tej oazy wellness jest 
kolorowo podświetlony basen z widokiem na morze. 
Za wyjątkowe doznania w strefie prysznica odpowia-
da kolekcja prysznicowa Axor Starck ShowerCollection, 
a ogromny na prawie metr kwadratowy ShowerHeaven 
projektu Philippe Starcka stanowi ukoronowanie tej prze-
strzeni dobrego samopoczucia. Do aranżacji łazienek 
w 21 pokojach i apartamentach zastosowano kolekcję 
Axor Citterio.

Architekci: Dierks, Kunze & Oevermann (dko), Berlin/Niemcy

Projekt wnętrz: Jan Wichers, Hamburg/Niemcy

Sunseeker Predator

Luksusowy jacht o długości 38 m zbudowa-
ny przez stocznię Sunseeker z siedzibą w po-
łudniowej Anglii, oferuje wyposażenie pierw-
szej klasy na pokładzie przygotowanym na 
przyjęcie 10 pasażerów. Wnętrza zostały 
skrojone na miarę wymagań właściciela. Axor 
ShowerCollection Philippe Starcka podkreśla 
indywidualizm i czyni możliwym delektowa-
nie się urokami strefy SPA w warunkach ogra-
niczonej przestrzeni.

Stocznia: Sunseeker International Limited, Poole/UK
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 Koncepcja & projekt grafi czny  bilekjaeger, Stuttgart  Projektowanie łazienek  krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg  Zdjęcia  Kuhnle + Knödler, Radolf-
zell; Uli Maier, Stuttgart; Rudi Schmutz, Hamburg; Sunseeker International Limited, Poole; jana-ebert.de  renderings  media4D, Bad Boll; recom, Ostfi ldern  litografi a  Eder 
GmbH, Ostfi ldern   druk  Straub Druck+Medien AG, Schramberg

 rEdAKCJA 



.

 Axor-Hansgrohe SE · P. O. Box 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0 
Fax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com 

 Polska – Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Infolinia: 801 011 299
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl 

 pl
-P

L-A
xo

r S
ho

w
er

C
ol

le
ct

io
n 

br
os

zu
ra

 p
ro

fe
sjo

na
ln

a 
· Z

as
trz

eg
a 

się
 z

m
ia

ny
 te

ch
ni

cz
ne

 p
ro

du
kt

ów
 o

ra
z 

od
ch

yl
en

ia
 k

ol
or

ys
ty

cz
ne

 z
 p

rz
yc

zy
n 

te
ch

ni
cz

-
ny

ch
 d

ru
ku

. ·
 F

or
m

-N
r. 

84
 1

9
0 

23
9 

· 0
8/

12
/5

 · 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· W

yd
ru

ko
w

an
o 

pr
zy

 o
bn

iż
on

ej
 e

m
isj

i C
O

2 n
a 

pa
pi

er
ze

 w
 1

0
0%

 n
ie

ch
lo

ro
w

an
ym

. 


