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Axor Starck Organic



Philippe Starck

▸  1949 yılında Fransa’da, Paris’te 
doğdu

▸  tasarım branşında Enfant terrible 
(çılgın çocuk) olarak adlandırılır

▸  örneğin hobi bahçeleri için mini 
rüzgâr gülleri, hibrit City-Roller, 
güneşle çalışan tekneler vb. 
ekolojiye zarar vermeyen ürün-
lere giderek daha fazla eğil-
mektedir.

Axor 20 yıldan bu yana tasarım-
cı Philippe Starck ile çalışmakta-
dır. Bu işbirliği 1994 yılında sıhhi 
tesisat sektörünü Axor Starck ile 
şaşırttı. Modern, yaşanan bir ban-
yo anlamına gelen Salon d’eau 
ile birlikte bu koleksiyon banyo-
nun tarihçesine bir devrim olarak 
geçti.

Philippe Starck yorulmayan bir ruh 
ve zamanımızın en dahice fikirleri-
ne sahip tasarımcılarından biridir. 
Biz insanların ruhuna dokunmayı 
ve düşünmeye zorlamayı her za-
man başarmıştır. Yaratıcılığında 
daha iyi bir dünya vizyonu yer al-
maktadır.

Bu broşürün QR kodunun arkasında filmler, röportajlar, uygulamalar ve 
daha pek çok şey gizlidir. Bunun için Smartphone’unuza bir QR kodu 
okuyucu indirip yükleyiniz, kodu taratınız ve Axor Starck Organic’i gör-
sel olarak yaşayınız.
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 “Bir  
tasarım- 
cının  
görevi,  
daha  
azla  
daha  
fazla  
keyif  
vermektir.”



Axor’dan ne bekleyebilirsiniz? Şaşırtıcı yenilikte bir  banyo 
koleksiyonu. Daha da fazlası: yaşam elementi suyun 
kullanımında devrim.
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Şimdi banyoda yeni bir boyutun tam 
zamanı. Peki, su ile devrimci bir iliş-
ki içine girebilme konusunda bizim-
le birlikte düşünmek için Philippe 
Starck’tan daha uygun biri olabi-
lir mi? 
 
Axor Starck Organic ile Starck tasa-
rıyla teknolojiyi, ekolojiyle ekonomi-
yi ve gönülle aklı uyumlu bir biçimde 
birleştiriyor. Ve Philippe Starck’a göre 
uyum, biz insanların en çok gereksi-
nim duyduğu şey. 
 
Gönüllere ve akla aynı zamanda hi-
tap eden yeni bir banyo koleksiyonu 
işte böyle gerçekleşti.

Follow
your
Head
and
your
Heart
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En azla yetinmek doğanın özünde vardır.

Philippe Starck uzun zamandır ürünlerin minimumla nasıl yetinmesi gerektiği ile giderek 
daha fazla ilgilenmektedir. Doğa ve insan buna örnektir: bir dalın, bir çiçeğin, bir vücudun 
biçiminde zerafeti ve minimalizmi, ama aynı zamanda en üst düzeyde canlılığı, enerjiyi ve 
verimliliği görmekteyiz. 
 
Axor Starck Organic koleksiyonunda Axor ve Philippe Starck daha azla daha fazlaya ula-
şılabileceğini düşünmektedir. Güçlü bir tasarım, akıllı fonksiyonlar ve kaynakların tasarruflu 
bir biçimde kullanılması sıra dışı bir üründe ve içinde organik enerjiyi ve ekolojik değerleri 
barındıran bir koleksiyonda uyumla bir araya gelmektedir.



Batarya gereksiz her şeyden arındırıldı. Temeli organik 
minimalist tasarımında yatmaktadır.

Axor Starck Organic tasarımı heykelsi bir yapıya ve sade bir güzelliğe sahiptir.  
İki volan bataryanın gövdesine uyumlu bir biçimde entegre edilmiştir.

▸  Benzersiz, organik tasarım: yumuşak biçimler ve akıcı geçişler

▸  Minimalist karakter: volanlar ve armatür gövdesi birbirinin içinde erimekte

▸  Tüm volan pozisyonlarında uyumlu bir tasarım

▸  Axor Starck ailesinin Karakteristik tasarımının geliştirilmesi

▸  Her banyo ambiyansı için uyumlu
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organik
minimalist



Su en güzel nasıl hissedilir? Kullanılan daha az su  
inanılamayacak derecede hacimli ve güçlü.

Böylece hiç olmadığı kadar geniş akışıyla suyu tüm du-
yularımızla yaşamamızı sağlamaktadır. Su damlacıkları 
cildin üzerine duştaki inci taneleri gibi yumuşak bir bi-
çimde düşmekte ve elleri geniş yüzeyli olarak ıslatmak-
tadır. Aynı zamanda yeni akış geleneksel armatürlere 
oranla dikkati çekecek kadar daha az su tüketmektedir.

▸  90 deliğe sahip yeni perlatör:  
Hansgrohe’nin el duşu Raindance 100 ile yaşanan 
duş deneyimi ile karşılaştırılabilir yumuşak ve hacimli 
batarya su akışı

▸  Geniş açı: 
ellerin daha kolay ıslanması

▸  Akış limitleyici: 
3,5 l/dakika ile tasarruflu perlatör
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hacimli
3,5 l/dak.



● On / Off

Yenilikçi kullanma konsepti yaşam elementi su ile  sürdürülebilir 
ilişkimizi daha bilinçli yaşamamızı sağlamaktadır. 
Suyun miktarı ve sıcaklığı birbirinden ayrı kontrol edilir.

Axor Starck Organic ailesinin yeni iki kollu bataryası armatür kullanımında bir sonraki ev-
rimleşme aşamasıdır; sıcaklığın ve su miktarının hep birlikte ayarlandığı klasik tek kollu ar-
matürler dönemi kapanıyor. Batarya, tüketimde tasarruflu ve buna ek olarak da hareket 
akışında ergonomiktir: Daha az kullanılan sıcaklık ayarlayıcı bataryasnın üstünde su de-
bisinin ayarlanması için daha sık kullanılan kol ise pratik bir biçimde aşağıda su çıkışına 
 yerleştirilmiştir.

Ayrı kullanımın avantajları:

Sıcaklık ayarı

▸  Kişisel olarak rahat hissedilen sıcaklığın veya 
 enerjiden tasarruf ettiren soğuk suyun önceden 
ayarlanması

▸  Her poziyonda uyumlu görünüm

▸  Ön ayar nedeniyle damlama ve kirlenme olmaz. 
Kol çok nadir kullanılır

▸  Güçlü ifadeye sahip yeni sıcak-soğuk işareti:  
Soğuk su = Yeşil (enerji tasarruflu);  
Sıcak su = Turuncu

Su debisinin ayarlanması

▸  çıkıştaki doğrudan kullanım nedeniyle daha fazla 
temizlik ve konfor

▸  3,5 l/dakikada normal pozisyon: sudan tasarruf 
ederken muhteşem bir su deneyimi ile birlikte en 
üst düzeyde işlevsellik

▸  Debinin 5 l/dakikaya yükseltilmesi için Booster 
 pozisyonu.

▸  su debisinin 3,5 l/dak. (Normal) ve 5 l/dakikada 
(Booster) mandallama pozisyonlu kademeli ayarı

°C
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▸ Normal

3,5 l/dak.
▸ ▸ Booster

5 l/dak.
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Bu bataryada ne kadar ekolojik akıl saklıdır? Dakikada 3,5 litre  
gibi düşük bir su tüketiminde sadece devrim yaratan bir  
su deneyiminden daha fazlası.

Su yönlendirmenin ayrı olması armatür  gövdesinin 
suyla doğrudan temasını önlemektedir. Böylece  suya 
kurşun ve nikel karışması önlenir.

Armatür cidarlarında minimum materyal kullanımı 
(içi boş gövde). Geleneksel üretime göre yaklaşık 
⅓ oranında daha az pirinç kullanılmaktadır.

Sıcaklığın bilinçli olarak “soğuk” konumuna ayarlan-
ması suyun gereksiz yere ısıtılmamasını sağlar.

Debinin devrim niteliğindeki tasarruflu 3,5 l/dakika 
ile sınırlanması. Geleneksel armatürlere oranla daha 
iyi su deneyimi ve daha iyi işlevsellik.

Axor Starck Organic sadece doğal kaynağımız olan suyun kullanımını minimuma indirmekle 
kalmıyor, aynı zamanda enerji tüketimini de daha az sıcak su kullanımını sağlayan ısı ayarla-
ma imkanı vasıtası ile düşürüyor. Daha koleksiyonun üretimi sırasında kaynaklarımızın titizlikle 
kullanılmasına dikkat edilmektedir: Bataryanın boş gövdeden oluşan gövdesi nedeni ile daha 
az materyale ve böylece daha az enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.
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Organik minimalist tasarım dili tüm koleksiyonda 
uyumlu bir biçimde algılanmaktadır.

Doğa tüm Axor Starck Organic ürünleri için bir örnektir. Güçlü ifadeye sahip tasarım dili 
ve soylu zerafeti tüm koleksiyonun ayırdedici özelliğidir ve bu, banyonun tüm alanlarındaki 
 ürünleri kapsamaktadır.

▸  Lavabo bataryalarında 4 ayrı yükseklik

▸  Lavabo bölgesi için tamamlayıcı duvar çözümü

▸  Duş ve küvet için sıva üstü ve sıva altı çözümlerde termostat teknolojisine fokuslanma

▸  Axor Starck Organic Design’da ek aksesuar

▸  Banyonun tüm alanları için 40’tan fazla ürün

▸  Organik ve geometrik elemanların birleşmesi diğer koleksiyonlarla da çok sayıda 
 kombinasyon olanakları sağlamaktadır.
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“Daha fazla uyuma 
ihtiyacımız var.”◂ Philippe Starck
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19“Daha fazla uyuma 

ihtiyacımız var.”◂ Philippe Starck
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Banyodaki mükemmel ortaklık: organik ve minimalist.

Axor Starck Organic ailesinin güçlü, enerji yüklü tasarımı banyonun sade ambiyansına uyumlu 
bir biçimde katılmaktadır. Aşağıdaki banyoda örneğin organik-minimalist armatürün doğaya 
öykünmesi mimari elemanlarda da tekrarlanmaktadır.
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◂ Axor Starck Organic farklı la-
vabolara uymaktadır. İster alçak 
veya yüksek lavabolar olsun, ister 
duvara asılı olanlar olsun, isterse 
tezgah altı ve ya küçük lavabolar 
olsun. Burada örneğin armatürün 
ve küvetin organik biçimi uyumlu 
bir biçimde içiçe geçmektedir.

◂ Güzel bir karşıtlık programı: 
 bataryanın akıcı biçimi Duravit’in 
Starck 2 minimalist tezgâh üstü 
 lavabosu ile uyum içindedir. ▾



◂ Bu sıva altı ürünler Axor 
Shower Collection’ın sıva altı 
sistemini esas almaktadır. Tepe 
duşu 24 x 24 geniş yüzeyli 
bir duş keyfi için En iyi şekilde 
kombine edilebilmektedir.

Axor Starck Organic’in sıva üstü ve sıva altı ürünleri organik ve geomet-
rik biçimlerin kombinasyonu sayesinde duş için çok sayıda düzenleme 
olanağı sunmaktadır.
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▴ Sıva üstü armatürlerin termostat 
teknolojisi konforlu bir duş zevki 
sunmaktadır.

◂ Buna alternatif sıva altı termos-
tatları iBox universal çözümü ola-
rak da mevcuttur. El duşu ünitesi 
entegre bir hortum bağlantısına 
sahiptir.



▴ Entegre bir el duşuna sahip termostatik yerden 
 küvet bataryası, serbest küvetler için tamamlayıcı-
dır. Organik minimalist tasarımı sayesinde farklı küvet 
 biçimlerine uyum sağlamaktadır.

Axor Starck Organic ailesinin gösterişli, güçlü tasarımı olağanüstü küvet 
armatürlerinde de uyumlu bir sürekliliği sağlamaktadır.
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▴ Koleksiyonun kendine özgü tipik tasarıma, kü-
vet  alanında bir dalı anımsatan aplike termostatik 
 batarya da uyum sağlamaktadır.
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“Bir proje, daha iyi bir 
yaşam sürdür mekte yardımcı 

oluyorsa iyi demektir.”◂ Philippe Starck
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31“Bir proje, daha iyi bir 

yaşam sürdür mekte yardımcı 
oluyorsa iyi demektir.”◂ Philippe Starck



Organik minimalist banyo:  
güçlü biçimlerle duygu dolu materyalin karşıtlığı

İlham ve gerçekleştirme: etkileyici ve anlamlı  
bir biçimde hayat geçirilen çok yönlü bir koleksiyon.*

▴ Armatürün yerleştirilmesi 
Axor Starck Organic armatürle-
ri organik biçimleri nedeniyle, la-
vabonun ister sağına ister soluna 
yerleştirilmiş olsun, her konumda 
çok güzel görünmektedir.

▴ Doğa 
Dalgalı, zemine kadar inen pen-
cereli cephe bol gün ışığını içe-
ri taşır ve mekânda ilginç gölge 
oyunları oluşturur. İç mekân kendi-
ni doğaya açar.

▴ Tavandan aydınlatma 
Lavabonun ve duşun üzerinde 
bulunan tavandan aydınlatma 
mekâna soylu ve evsel bir atmos-
fer vermektedir.

Banyoda kendini iyi hissetmek mekânın büyüklüğü ile değil, iyi düşünülmüş bir planlama ile mümkündür. Axor 
Starck Organic’in ne kadar zengin fasetli olduğu kendini büyük olduğu kadar küçük alanlarda ve  farklı stil 
dünyalarında da göstermektedir. Buna, banyoyu yaşanası bir yer haline getiren kişisel bir Styling, buna uy-
gun bir aydınlatma konsepti ve mimari çözümler de dâhildir.

*Tüm banyo planlamaları „ippolito fleitz group, Stuttgart“ mimari bürosu tarafından tasarlanmıştır.
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◂ 16 m2

Organik minimalist banyonun ide-
al alanı 16 m2 olarak planlan-
mıştır: iç ve dış, doğa ve mimari, 
banyo ve yatak odası birbirinin 
içinde eriyip gitmektedir. Açık duş 
alanı ile mekân duyularla yaşa-
nan bir Wellness alanına dönüş-
mektedir. Tuvalet ve bide anlamlı 
olarak kendini iyi hissetme alanın-
dan ayrılmıştır.

▴ Petrol 
Duvardaki ve tavandaki güçlü ve 
yoğun renk tonu banyo ile yatak 
odasını birleştirmektedir ve mo-
dern Statement’tir.

▴ Traverten 
Banyonun monolitik, mimari çekir-
deği duyulara hitap eden ve do-
kunulduğunda yumuşak hissedilen, 
hoş, mat midye kabuğu tozundan 
oluşturulmuştur.

▴ Meşe 
Fırçalanmış doğal ahşap zemin 
özellikle güçlü ve canlı bir etki 
yapmaktadır; eskidiğinde muhte-
şem bir patina oluşturmakta ve sı -
caklık yaymaktadır.



Duygusal banyo:  
duygusal ve havalı

▴ Yumuşak malzemeler, dolaylı aydınlatma ve çiçek 
desenli, strüktürlü kumaş duvar kâğıdı havalı ve 
doğal bir atmosferi oluşturmaktadır. Duravit’in yerden 
tasarruf ettiren, duvara asılı Starck 2 lavabosu (Şekil 
üst) veya oval ankastre lavabo (Şekil alt) uyumlu bir 
biçimde entegre olmaktadır.

▴ 6 m2

Bu planlama örneği 6 m2 büyüklüğündeki bir ban-
yoda yerden nasıl tasarruf edilebileceğini ve aynı 
zamanda nasıl huzur veren bir banyo ambiyan-
sının oluşturulabileceğini göstermektedir: Banyo-
nun odak noktası pencerenin önündeki lavabodur; 
lavabodan sonra tuvalet bölümü yer almaktadır. 
Alanın küçük olmasına rağmen kurulanma yerine 
sahip, zeminle aynı düzeyde bir duş da yer almak-
tadır.
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Barok banyo:  
Bezemeler, dikkat çekici materyaller, huzur verici tevazua sahip ışık atmosferi

▴ Güçlü renklere sahip soylu bir görünüm, pırıltılı materyaller ve barok 
stili andıran mobilya bu çözümün sözünü vermektedir. İki minimalist lava-
bo biçimi barok banyo stili ile karşıtlık oluşturmaktadır: Duravit’in tezgâh 
üzeri Starck 1 lavabosu (Şekil üst) veya duvara asılı, güçlü saf biçim 
( Şekil alt).

▴ 12 m2

Banyoda daha fazla yaşam kalitesine kendini iyi hisset-
me bölümü ile işlevsel bölümün birbirinden ayrılması ile 
ulaşılabilir: Tuvalet ve duş birbirinden, her küçük mekânı 
daha büyük gösteren sürme cam bir kapı ile ayrılmıştır. 
Duş armatürleri, ıslak bölge dışından kontrol edilebilir ve 
suyun sıcaklığının duşa başlamadan önce isteğe göre 
ayarlanabilir biçimde yerleştirilmiştir.



▴ Koyu renk ahşaptan zengin görünümlü konsollar 
ve deri görünümlü duvar karoları banyonun doğal 
karakterini vurgulamaktadır. Banyo elemanları, arma-
türden Axor Massaud koleksiyonunun oval lavabosu-
na (Şekil üst) veya Keramag’ın Silk lavabosuna (Şekil 
alt) kadar organiktir.

▴ 15 m2

Burada size, kişiye özel evsellik ve suyun saygılı bir 
biçimde kullanılması isteğinin 15 m2 bir alanda na-
sıl klas bir biçimde karşılanabildiği ile ilgili bir örnek 
vermek istiyoruz: Zengin boyutlara sahip pencere 
cepheleri doğa ile ilişkiyi sağlamaktadır. Tuvaletin la-
vabo bölgesinin yakınına yerleştirilmiş olması banyo-
da alışılmış akışa uygun gelmektedir.

Doğal banyo:  
mükemmelliğin zirvesinde organik biçimler
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▴ Her şeyi en önemliye indirgemektedir. Hiç bir şey dikkatleri çelmez, 
gereksiz her şey elimine edilmiştir. Geriye, tezgâh üstü lavabo çözümün-
deki (Şekil üst) veya püritan bir biçimde duvara asılmış varyasyondaki 
(Şekil alt) gibi saf ve kaliteli materyallerin ve biçimlerin açık, belirleyici 
karakteri kalır.

▴ 10,5 m2

Mekân açık bir etki bırakır, ama aynı zamanda mantıklı 
bir biçimde bölümlere ayrılmıştır: Bunu alanın bölünme-
si ile duşun ve tuvaletin banyonun diğer bölümlerinden 
ayrılmış olması sağlamaktadır. 10,5 m2 alanda bunun 
ötesinde serbest duran küvet ve bir çok eşya koyma 
yeri sunan lavabo tezgâhına da yer vardır.

Püritan banyo:  
belirleyici, karşıtlık dolu ve soylu



▾ Bataryanın akışı
Lavabo bataryası için yenilikçi akış dokunma ve ekoloji açısından yeni 
kriterler koymaktadır. Optimum düzeyde bir işlevselliğin yanı sıra muhte-
şem bir su duygusu yaratmaktadır.

▴ Akış biçimlendirici
Akış biçimlendiricinin ayarının 5° değiştirilmesi ile su akışı lavabonun 
geometrisine optimum biçimde uyacak gibi ayarlanabilir. Akış biçimlen-
dirici, kireç birikintilerini kolayca temizleyebilen bir QuickClean temiz-
leme fonksiyonuna sahiptir. Klasik bir akış isteniyorsa akış biçimlendirici 
kolayca değiştirilebilir.

▾ Normal + Booster
3,5 l/dakikalık kilitlenme pozisyonuna kadar su debisinin kademeli ola-
rak ayarlanması mümkündür. Daha fazla suya ihtiyaç olduğunda Boos-
ter konumu kullanılır (5 l/dak.).

▴ Ayarlanabilir Perlatör
Sağ el versiyonu için perlatör teslimat durumundaki gibi kullanılır. Sol el 
kullananlara mükemmel bir ergonomi sağlanamsı için musluk ağzı 80° 
döndürülür. Akış biçimlendiriciyi uygun bir anahtarla kolayca çıkartın ve 
musluk ağzını tekrar takın.

Bir bakışta: akıllı fonksiyonlar ekolojik  
ve teknolojik standartları kullanmaktadır.

5°
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▾ Ara musluklar için filtreler
Küçük filtreler hattan gelen kir parçacıklarını toplar ve böylece batarya-
nın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Tıkanma olasılığını önlemek için 
filtreler düzenli olarak temizlenmelidir.

▴ Termostat teknolojisi:
Duştaki ve küvetteki tüm sıva üstü ürünler termostat teknolojisi ile konforu 
ve güvenliği sunmaktadır: Basınçtaki ve sıcaklıktaki dalgalanmaların sa-
niyede dengelenmesi haşlanmalara karşı korur. Yani bir kez ayarlanan 
sıcaklık her zaman sabit tutulur.

▾ Sıcaklık ayarı
Sıcaklık kişisel isteklere göre ayarlanabilir. Enerji maliyetlerini düşürmek 
ve haşlanmaları önlemek için maksimum sıcaklık sınırlandırılabilir. Bu 
özellikle kamuya açık alanlarla otellerde ve çocuklu evlerde kullanılan 
bataryalar için avantajdır.

▴ Duş için sıva ankastre bataryalar
Axor Starck Organic tamamen isteğe bağlı olarak ya klasik iBox univer-
sal iç gövde ile ya da Axor ShowerCollection’ın sıva altı sistemi ile kuru-
labilir. 12 x 12 cm boyutlarındaki modüller örneğin tepe duşu, duş modülü 
ve aksesuarları gibi Axor ShowerCollection modülleri ile optimum düzey-
de kombine edilebilir.
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Tüm armatürler (1–6) debi sınırlayıcı ile (3,5 ve 5 lt/dak.) donatılmıştır.

Axor Starck Organic Lavabo

Lavabo

1  İki kollu lavabo bataryası 280 
Ürün No. 12010000 
İki kollu lavabo bataryası 280  
Kumandasız (Resmedilmemiş) (Resimsiz) 
Ürün No. 12011000

2  İki kollu Lavabo bataryası 365  
Kumandasız 
Ürün No. 12012000

3  İki kollu lavabo bataryası 435  
çanak lavabolar için Kumandasız 
Ürün No. 12013000

4  İki kollu lavabo bataryası 240  
Küçük lavabolar için 
Ürün No. 12014000

5  İki kollu lavabo bataryası  
duvara montaj için 
Ürün No. 12015000 
Ana gövde (Resimsiz) 
Ürün No. 10902180

6  Musluk 
Ürün No. 12110000

Bide

7  İki kollu bide bataryası 
Ürün No. 12210000

1 2 3 4

765

Axor Starck Organic Bide
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Tüm profesyonel ölçü ve çizimler için profesyonel internet sitemize bakınız.

1 2 3

Axor Starck Organic Küvet

4

Küvet

1  Termostatik banyo bataryası, aplike 
Ürün No. 12410000

2  Tek kollu banyo bataryası, ankastre 
Ürün No. 12415000 
Tek kollu banyo bataryası, ankastre 
güvenlik kombinasyonlu (Resimsiz) 
Ürün No. 12416000 
Ana gövde iBox® universal 
Ürün No. 01800180

3  Gaga 
Ürün No. 12417000

4  4-Delikli Termostatik küvet bataryası 
Küvet kenarı için 
Ürün No. 12425000 
Ana gövde 
Ürün No. 15460180 
4-Delikli Termostatik küvet bataryası 
Set üstü montaj için (Resimsiz) 
Ürün No. 12426000 
Ana gövde 
Ürün No. 15465180

5  Küvet kenarına monte edilmek  
için 2 delikli termostatik küvet bataryası 
Ürün No. 12422000 
Ana gövde 
Ürün No. 13550180

5
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Axor Starck Organic Duş

Axor Starck Organic Termostatlar/Vanalar

Duş

1  Termostatik duş bataryası, aplike 
Ürün No. 12602000 

2  Tek kollu duş bataryası, ankastre 
Ürün No. 12605000 
Ana gövde iBox® universal 
Ürün No. 01800180

3  El duşu ünitesi 
Ürün No. 12626000

Termostatlar/Vanalar

4  Termostat, sıva altı 
Ürün No. 12710000 
Yüksek debi termostat, sıva altı (Resimsiz) 
Ürün No. 12711000 
Ana gövde iBox® universal 
Ürün No. 01800180

5  Termostatik duş bataryası, ankastre 
Ürün No. 12715000 
Ana gövde iBox® universal 
Ürün No. 01800180

6  Termostatik banyo bataryası, ankastre 
Ürün No. 12716000 
Ana gövde iBox® universal 
Ürün No. 01800180

1 2 3

4 5 6
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Axor Starck Organic Termostatlar/Vanalar

Axor Starck Organic Duşlar/Askılar

Termostatlar/Vanalar

1  Yüksek debi Merkez termostat, sıva altı 12 x 12 
Ürün No. 12712000 
Ana gövde 
Ürün No. 10754180

2  Açma kapama valfi, sıva altı 12 x 12 
Ürün No. 12771000 
Sıralı montaj için iç set 
Ürün No. 10971180 
serbest montaj için 
Salmastra, DN15 Ürün No. 15973180 
Seramik, DN15 Ürün No. 15974180 
Salmastra, DN15 Ürün No. 15970180

3  Trio®/Quattro® yönlendirici  
ankastre montaj için 12 x 12 
Ürün No. 12731000 
İç set Trio® 
Ürün No. 15981180 
İç set Quattro® 
Ürün No. 15930180

Duşlar/Tutucular

4  Çubuk el duşu 2jet 
Ürün No. 28532000 
Çubuk el duşu 1jet (Resimsiz) 
Ürün No. 10531000

5  Duş seti 2jet 
Ürün No. 27980000 
Duş seti 1jet (Resimsiz) 
Ürün No. 27983000 
Duş Tiji (Resimsiz) 
Ürün No. 27830000

6  Askı 
Ürün No. 27515000

4 5

1 2 3

6

Tüm profesyonel ölçü ve çizimler için profesyonel internet sitemize bakınız.
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Axor Starck Organic Duşlar

Duşlar

1  24 x 24 tepe duşu, duş dirseği 
Ürün No. 10925000 
İç set 
Ürün No. 10921180

2  24 x 24 tepe duşu, Tavana sıfır montaj 
Ürün No. 10924000

3  24 x 24 cm tepe duşu, tavandan bağlantı 
Ürün No. 10929000

4  Duş modülü 12 x 12 
Ürün No. 28491000 
İç set 
Ürün No. 28486180

5  ShowerHeaven 72 x 72, ışıksız 
Ürün No. 10625800* 
ShowerHeaven 72 x 72, ışıklı (Resimsiz) 
Ürün No. 10627800*

6  ShowerHeaven 97 x 97, ışıklı 
Ürün No. 10623800* 
ShowerHeaven 97 x 97, ışıksız (Resimsiz) 
Ürün No. 10621800*

54

1 2 3

6

*Yüzey: paslanmaz çelik, polisajlı (-800)
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Axor Starck Organic Aksesuarlar

Aksesuarlar

1  Diş fırçalığı 
Ürün No. 42734000

2  Sabunluk 
Ürün No. 42733000

3  Tutamak 
Ürün No. 42730000 
Havlu askısı 600 mm 
Ürün No. 42706000 
Havlu askısı 800 mm 
Ürün No. 42708000

4  Bar Havluluk 
Ürün No. 42720000

5  Tekli askı 
Ürün No. 42737000

6  Tuvalet kâğıtlığı 
Ürün No. 42736000

7  Tuvalet fırçalığı duvara monte 
Ürün No. 42735000

1 2 3

4 5 6 7

Tüm profesyonel ölçü ve çizimler için profesyonel internet sitemize bakınız.



Tüm avantajlara genel bakış

For the Heart

▸  Güçlü, kendine özgü tasarım dili:  

Duygusallık ve enerji içeren organik 
minimalist biçimler

▸  Tüm kol pozisyonlarında uyumlu  

tasarım

▸  Tüm koleksiyona yansıyan tek elden  

çıkan tasarım

▸  Yeni batarya perlatörü ile  

duygulara hitap eden su deneyimi

▸  Ellerin daha bol ıslanması

▸  Çok amaçlı kullanılabilir: pek çok  

lavabo ve küvet biçimine ve bir çok  

farklı stile

▸  Philippe Starck’ın, tasarım branşının  

çılgın çocuğunun ve çağımızın  

en büyük yaratıcılarından birinin  

kaleminden çıkan koleksiyon

For the Head

▸  Yepyeni, işlevsel batarya perlatörü 

 sadece 3,5 lt/dak. su harcar

▸  İki kollu bataryada yeni tip kullanma  

konsepti: sıcaklık ve su ayarı ayrı

▸  Lavaboda sıcaklığın önceden ayarlana-

bilmesi nedeni ile daha fazla konfor 

ve güvenlik

▸  Su debisinin ayarlanmasında 2 kil-
itlenme pozisyonu: 3,5 lt/dak. 
(Normal) ve 5 lt/dak. (Booster) – 

ama tüm ara kademeler de mümkündür

▸  Materyallerin, enerjinin ve hammadde-

lerin kaynakları koruyan bir biçim-

de kullanılması

▸  Örneğin QuickClean temizleme  

fonksiyonu veya ayarlanabilen akış  

biçimlendiricisi akıllı fonkisyonlar
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Axor Starck Organic banyo ambiyansları aşağıdaki 
ürünlerle hazırlanmıştır:

▸ S. 20/21
Çanak lavabo: Laufen’den Palomba

▸ S. 22
Çanak lavabo: Laufen’den Palomba

▸ S. 23
Çanak lavabo: Duravit’ten Starck 2

▸ S. 26
Küvet: Duravit’ten Starck

▸ S. 27
Küvet: Duravit’ten Starck

▸ S. 28/29
Çanak lavabo: Laufen’den Palomba
Küvet: Axor Massaud

▸ S. 32 
Çanak lavabo: Duravit’ten Starck 2 
Küvet: Duravit’ten Starck

▸ S. 34
Lavabo: Duravit’ten Starck 2  
(Şekil üst)
Lavabo: Kohler’den K-2075  
(Şekil alt)

▸ S. 35
Çanak lavabo: Duravit’ten  
Starck 1 (Şekil üst)
Lavabo: Villeroy & Boch’tan  
Memento (Şekil alt)

▸ S. 36
Çanak lavabo: Axor Massaud  
(Şekil üst)
Lavabo: Keramag’dan Silk  
(Şekil alt)

▸ S. 37
Lavabo: Toto’dan LW 900  
(Şekil üst)
Lavabo: Roca’dan elemanlar  
(Şekil alt)

Gösterilen tüm armatür-lavabo kombinasyonları, teknik olarak da
Hansgrohe Testcenter tarafından kontrol edilmiş tasarım önerileridir. 
Axor Starck Organic ile uyumlu daha fazla lavabo için lütfen bakınız: 
www.head-and-heart.com

Konsept & Grafik dizaynı bilekjaeger, Stuttgart 
Banyonun planlanması Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart 
Fotoğraflar Michael Schnabel, Stuttgart; Uli Maier, Stuttgart 
Set yapımı Peter Böck Stuttgart 
Styling Sabine Heck, Stuttgart 
Postprodüksiyon Eder, Ostfildern; recom, Ostfildern 
Teşekkürler Casa dolce Casa / Florim, Duravit, Keramag, Kohler, 
 Laufen, Ligne Roset, Roca, Toto, Villeroy & Boch

www.head-and-heart.com
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