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Axor® Electronic mixers

Pierwsze baterie elektroniczne 
marki Axor do montażu na ścianie: 
Axor Citterio i Axor Uno2

Axor® Bouroullec 

Feel Free to Compose.  
Axor Bouroullec to nowa kolekcja, 
dzięki której jeszcze bardziej indy-
widualne rozwiązania łazienkowe 
stają się możliwe.

06 14 20 24
Axor® Starck 

Nowa bateria umywalkowa 
i główka prysznicowa z jednym 
 strumieniem powiększają kolekcję 
Axor Starck.

Axor® Citterio M

Nowości w kolekcji
Axor Citterio M:
teraz jeszcze większy wybór  
dzięki nowym produktom  
z eleganckimi i ergonomicznymi 
uchwytami w kształcie gwiazdy.

NewComer 2
0
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DesigNer  
visioNs  
for your  
bAthroom

Jako Axor, specjalistyczna marka firmy Hansgrohe AG ukierunkowana na design, współpracujemy z czołówką 
światowych projektantów nad rozwiązaniami i kolekcjami, które otwierają nową perspektywę na łazienkę jako 
żyjące środowisko. Każdy nowy projekt stanowi połączenie wizjonerskiego ducha międzynarodowej elity projek-
tantów z ponad 100-letnią tradycją „made in Germany” w branży sanitarnej.

Ronan i Erwan Bouroullec to duet wizjonerskich projektantów, który pragniemy Państwu przedstawić. Współpraca 
z nimi zaowocowała nie tylko nowym spojrzeniem na łazienkę przyszłości – powstała także rewolucyjna kolekcja 
oferująca jeszcze więcej wolności i przestrzeni na dialog w łazience.

Na kolejnych stronach prezentujemy obok najnowszej kolekcji Axor Bouroullec również szereg produktów stano-
wiących uzupełnienie kolekcji Axor Starck i Axor Citterio M , a także najnowszą armaturę elektroniczną marki Axor.

Philippe Grohe, Manager Marki Axor



roNAN & erwAN bouroullec

PhoeNix DesigN

PhiliPPe stArcK

JeAN-mArie mAssAuD

ANtoNio citterio PAtriciA urquiolA

eseNcJA 
mArKi Axor
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PAtriciA urquiolA

Axor Starck Axor Citterio

Axor MassaudAxor Urquiola

Axor Bouroullec Axor Uno2

Wszystkich kreatywnych partnerów marki Axor charakteryzuje myślenie 
w szerokim kontekście wykraczającym poza pojedynczy produkt i jego 
czystą funkcjonalność w aspekcie higieny. W dialogu z projektantami 
i architektami powstają zatem nie tylko unikalne kolekcje łazienkowe, ale 
także holistyczne koncepcje przestrzeni i jej wykorzystania. 

Lecz design to nie jedyny aspekt, który olśniewa: za każdą kolekcją marki 
Axor stoi Hansgrohe jako firma, a co się z tym wiąże – najwyższe stan-

dardy globalnego lidera w dziedzinie innowacji i gwarancja najwyższej 
jakości „made in Germany”. Oprócz odpowiedzialnej gospodarki wodą 
i energią, kluczową rolę odgrywają także ponadczasowe wzornictwo, 
trwałość materiałów oraz przełomowość rozwiązań w zakresie jakości 
i technologii. Również z tych powodów kolekcje łazienkowe marki Axor 
można spotkać w najbardziej prestiżowych realizacjach architektonicznych 
na świecie.



NowA KoleKcJA iNsPiruJĄcA Do JesZcZe wiĘKsZeJ KreAtyw-
NoŚci w ArANŻAcJi ŁAZieNKi.

Axor Bouroullec to nowa, rewolucyjna kolekcja stworzona we współpracy 
z duetem francuskich projektantów: Ronan i Erwan Bouroullec. Doskonale przy-
jęta przez rynek, została ostatnio okrzyknięta „Najlepszą Łazienką 2011” przez 
 „Wall paper”, międzynarodowy magazyn na temat designu.

Kolekcja odpowiada na ludzką potrzebę ekspresji indywidualności, która zyskuje 
na znaczeniu. Axor Bouroullec oferuje niespotykaną dotąd możliwość aranżacji 
łazienki na miarę osobistych potrzeb i pragnień. Dzięki gamie ponad 70 produk-
tów do łazienki – od armatury, przez akcesoria, po umywalki i wannę – kolekcja 
otwiera wyjątkowo szerokie pole dla kreatywności.

F

F e
e
oe

l
r

t

Compose

e
F

e o
l

Fe

e

r

t

Fr
e

e

e

F

Fee
o

e

l
r

t

Feel

e

F

F ee o
el

r

t

to

e
Axor Bouroullec



06
07

NewComer_2011_Axor Bouroullec



ZAsADA: feel free to 
comPose 

Większa swoboda aranżacji dzięki możli-
wości dowolnej kombinacji poszczególnych 
elementów.

·  Elementy armatury można aranżować 
dowolnie: nad umywalką, wokół i na niej

·  Innowacyjne rozwiązanie aranżacji umy-
walkowej

·  Półki stanowią centralny element designu 
i oferują dodatkowe korzyści

·  Optymalne rozwiązanie można wykre-
ować w oparciu o osobiste preferencje, 
założenia estetyczne i architektoniczne
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DeliKAtNy i sPoKoJNy DesigN

·  Minimalistyczne, organiczne formy i płynne przejścia
·  Charakterystyczna, zwężająca się wylewka
·  Ergonomiczne uchwyty: wygodne w obsłudze
·  Umywalka stanowi całość wraz z półkami

NewComer_2011_Axor Bouroullec
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multimoŻliwoŚci Z ZestAwem 
PóŁeK

Półki stanowią centralny element designu kolekcji Axor 
Bouroullec. Znajdują wielofunkcyjne zastosowania we wszyst-
kich strefach łazienki – gdy potrzeba więcej miejsca lub jako 
podstawa pod armaturę.

·  Komfortowe zalety dodatkowe:
 ·  Jako element do montażu armatury lub półka na osobiste 

przedmioty
 ·  Jako bateria natynkowa z technologią elegancko zintegro-

waną w półce
 ·  Jako akcesoria (w wersji do montażu na ścianie lub wolno-

stojącej)
·  Do każdej strefy łazienki: umywalki, prysznica lub wanny

NewComer_2011_Axor Bouroullec



roZmAite moŻliwoŚci    
ArANŻA cJi w strefie PrysZNicA

·  Dostępne w wersji do montażu na- lub podtynkowego
·  Armatura natynkowa oferuje dodatkową przestrzeń  
w formie półki
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wolNA PrZestrZeń tAKŻe 
woKóŁ wANNy.

·  Praktyczne półki: jako podstawa armatury lub 
 przestrzeń na osobiste przedmioty

· Dowolna aranżacja armatury
· Kontynuacja wzornictwa umywalek

Więcej informacji na temat najnowszych produktów z kolekcji Axor Bouroullec znajdziesz w przeglądzie produktów (str. 28) lub na naszej stronie internetowej.

NewComer_2011_Axor Bouroullec



Axor Citterio M
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JesZcZe wiĘceJ  elegANcJi 
i róŻNoroDNoŚci 
Z Axor citterio m

Nowe produkty Axor Citterio M ofe-
rują jeszcze większą wolność wyboru. 
Projektując tę kolekcję dla marki Axor 
w 2007 roku, Antonio Citterio czerpał 
inspirację z życia w wielkim mieście. 
Zaskakująco smukła sylwetka i ele-
gancka aparycja to cechy szczególne 
kolekcji Axor Citterio M. Przy zachowa-
niu stylistycznej konsekwencji, marka 
Axor rozszerzyła kolekcję o sześć 
nowych produktów z ergonomicznymi 
uchwytami w kształcie gwiazdy.

NewComer_2011_Axor Citterio M



NowA estetyKA i ergoNomiA uchwytów 
w KsZtAŁcie gwiAZDy.

·  Unikalne wzornictwo urzeka estetycznymi akcentami: wypracowane powierzchnie  
na górze i subtelne krągłości od spodu.

·  Wyjątkowo ergonomiczne uchwyty
·  Idealnie harmonizujące z wszystkimi pozostałymi produktami kolekcji Axor Citterio M
·  Dostępne produkty z uchwytami w kształcie gwiazdy:
 ·  3-otworowa bateria umywalkowa z rozetami
 ·  3-otworowa bateria umywalkowa z rozetami do montażu na ścianie  

(krótka + długa wylewka)
 ·  4-otworowa bateria wannowa z rozetami do montażu na brzegu wanny
 ·  4-otworowa bateria wannowa z rozetami do montażu na cokole wanny
 ·  Zawór odcinający
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stylistyKA „urbAN”

Łazienka Axor Citterio M wyraża styl metropolii. Nowe 
uchwyty w kształcie gwiazdy harmonizują z atmosferą 
ponadczasowej elegancji we wszystkich strefach łazienki – 
umywalki, prysznica i wanny.

Więcej informacji na temat najnowszych produktów z kolekcji Axor Citterio M znajdziesz w przeglądzie produktów (str. 29) lub na naszej stronie internetowej.

NewComer_2011_Axor Citterio M



Oszczędność wody i standardy higieniczne to klu-
czowe wymogi w obiektach użyteczności publicznej 
i półpublicznej. Teraz, dzięki bateriom elektronicznym 
do montażu natynkowego Axor Citterio i Axor Uno2 
można wprowadzić imponujące akcenty wzornicze 
w wysokiej klasy przestrzeniach. Innowacyjny czuj-
nik podczerwieni pozwolił urzeczywistnić absolutnie 
minimalistyczny design armatury. Za sprawą nowocze-
snej technologii zbliżeniowej, strumień wody urucha-
miany jest automatycznie i płynie tylko wtedy, gdy jest 
to konieczne. Inteligentna elektronika kontroluje zuży-
cie wody przy pomocy ekstremalnie krótkiego czasu 
wypływu chroniąc w ten sposób jej cenne zasoby.

NowA ArmAturA 
eleKtroNicZNA  
Axor Do moNtAŻu  
NA ŚciANie

Elegancka kolekcja Axor Citterio została wzbogacona 
o armaturę elektroniczną do montażu na ścianie.
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Więcej informacji na temat najnowszej armatury elektronicznej do montażu na ścianie znajdziesz w przeglądzie produktów (str. 30) lub na naszej stronie internetowej.

NewComer_2011_Axor Electronic mixers



Więcej informacji na temat najnowszej armatury elektronicznej do montażu na ścianie znajdziesz w przeglądzie produktów (str. 30) lub na naszej stronie internetowej.

Wersja elektroniczna minimalistycznej 
baterii Axor Uno2.
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Baterie elektroniczne Axor do montażu natynkowego stanowią nie tylko 
doskonały wybór w aspekcie designu, pasujący element podtynkowy jest 
także idealnym rozwiązaniem instalacji w ścianie.

beZPiecZNA iNstAlAcJA:
·  Bezpieczna instalacja podtynkowa z iBox® universal
·  Łatwy dostęp do elementu elektronicznego za 
pośrednictwem iBox® universal
·  Możliwość wstępnego ustawienia temperatury
·  Pasujący zestaw podtynkowy zawiera:
 ·  iBox® universal element podtynkowy DN15/DN20 zintegrowany 

z zaworem wstępnym
 ·  Element podtynkowy wylewki ściennej
 ·  Rura DN20 na kabel czujnika i zasilania

Komfort uŻytKowANiA i osZcZĘDNoŚć woDy:
·  Obszerna strefa aktywna czujnika podczerwieni od 50 do 200 mm 
dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii zbliżeniowej

·  Błyskawiczne zatrzymanie wody w 0,5 sekundy (przy 0.3 MPa)
·  Ograniczenie przepływu: niskie zużycie wody 5 l/min
·  Automatyczne wyłączanie wody co 60 sekund

fuNKcJoNAlNoŚć i wygoDA:
·  Szybka identyfikacja technologii przy pomocy opisu ELECTRONIC
·  Wylewka dostępna w dwóch rozmiarach (165 mm i 220 mm)
·  Perlator z zabezpieczeniem przed kradzieżą
·  Możliwość manualnej deaktywacji czujnika dla celów pielęgnacyjnych
·  Z zasilaniem: 230 V, 50 Hz
·  Okno podczerwieni wykonane z wysokiej jakości szkła filtrowego 
 odpornego na zarysowania

element podtynkowy 
armatury elektronicznej 
do montażu na ścianie 

iBox® universal element podtynkowy DN15/DN20 zintegrowany  
z zaworem wstępnym

Element podtynkowy 
wylewki

Rura DN 20 na kabel czujnika

Woda zmieszana

Woda zimna

Woda gorąca

Rura na kabel zasilania

Czujnik podczerwieni z komfortową strefą wykrywania do 200 mm

2
0

0
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m
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Bezkompromisowość

Axor Starck

Orygin  alność
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DosKoNAŁoŚć miNimAliZmu

Philippe Starck, „enfant terrible” wśród projek-
tantów, w 1994 roku zrewolucjonizował branżę 
łazienkową, prezentując pierwszą armaturę 
z uchwytem w kształcie joystick’a. Bateria, uko-
ronowana licznymi nagrodami, dziś jest już ikoną 
designu. Jej prosta forma i czysta funkcjonalność 
podporządkowane są zasadzie redukcji – minima-
listyczne wzornictwo wolne od zbędnych detali. 
Nowy model armatury o pośredniej wysokości sta-
nowi uzupełnienie tej doskonałej kolekcji, oferując 
jeszcze większą wolność wyboru.
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Orygin  alność
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JeDNouchwytowA 
 bAteriA umywAlKowA 260:

Jednouchwytowa bateria umywalkowa Axor 
Starck 260 pasuje doskonale do nowych umywa-
lek stojących serii Starck firmy Duravit oraz płas-
kich mis umywalkowych. 

·  W minimalistycznej stylistyce Axor Starck
·  Z oszczędzającym wodę perlatorem:  
przepływ 5 l/min. 
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gŁówKA PrysZNicowA:

Klasyczna główka prysznicowa 
z jednym strumieniem urzeka 
 swoimi atrybutami:

·  Technologia Eco-Smart oszczę-
dzająca wodę: przepływ 9 l/min.

·  Wysokiej jakości powłoka 
z metalu

·  Pasujący zestaw prysznicowy

Więcej informacji na temat najnowszych produktów z kolekcji Axor Starck znajdziesz w przeglądzie produktów (str. 31) lub na naszej stronie internetowej.

NewComer_2011_Axor Starck
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Axor Bouroullec

Armatura wannowa / wanna

5  4-otworowa bateria wannowa do montażu  
na brzegu wanny 
Nr art. 19446000 
Zestaw podstawowy 
Nr art. 13444180

6  Wanna do zabudowy 
wykonana z akrylu, pojemność ok. 192 l 
(1 os / 70 kg), waga z opakowaniem 123 kg, 
wymiary opakowania 2060 x 1030 x 980 mm  
(rama w zestawie) 
Nr art. 19955000

systemy  
prysznicowe

7  Showerpipe z termostatem 
Nr art. 19670400

Axor Bouroullec

Armatura umywalkowa

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr art. 19010000

2  3-otworowa bateria umywalkowa 155 
Nr art. 19121000

umywalka

3  Umywalka, 666 mm, 2 półki, 
do montażu na ścianie, kompozyt mineralny 
Nr art. 19942000

termostaty/Zawory

4  Termostat podtynkowy 
Nr art. 19700000

Kolor powierzchni chrom (-000)

Axor NewComer PrZeglĄD

Fragment kolekcji Axor Bouroullec. Pełną 
ofertę oraz pozostałe prospekty na temat 
Axor Bouroullec znajdziesz na naszej stronie 
internetowej.
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Zawory

6 6 Zawór odcinający podtynkowy, element zewnętrzny,  
Art.nr. 34980000 
Element podtynkowy 
grzybkowy DN15 Nr art. 15973180 
ceramiczny DN15 Nr art. 15974180 
grzybkowy DN20 Nr art. 15970180

Armatura wannowa

4  4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
w kształcie gwiazdy i rozetami, do montażu  
na brzegu wanny, element zewnętrzny 
Nr art. 34446000 
Zestaw podstawowy 
Nr art. 13444180

5  4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
w kształcie gwiazdy i rozetami, do montażu  
na cokole, element zewnętrzny 
Nr art. 34456000 
Zestaw podstawowy 
Nr art. 14445180

Axor Citterio M

Armatura umywalkowa

1  3-otworowa bateria umywalkowa z uchwytami 
w kształcie gwiazdy i rozetami 
Nr art. 34135000

2  3-otworowa bateria umywalkowa natynkowa,  
wylewka 166 mm, z uchwytami w kształcie gwiazdy 
i rozetami, element zewnętrzny 
Nr art. 34215000 
Element podtynkowy 
Nr art. 10303180

3  3-otworowa bateria umywalkowa natynkowa,  
wylewka 226 mm, z uchwytami w kształcie gwiazdy 
i rozetami, element zewnętrzny 
Nr art. 34217000 
Element podtynkowy 
Nr art. 10303180

Kolor powierzchni chrom (-000)

21

Axor Citterio M
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Kolor powierzchni chrom (-000)

Axor Uno2 Armatura elektroniczna do montażu na ścianie

Armatura umywalkowa

3  Elektroniczna bateria umywalkowa podtynkowa, 
wylewka 165 mm, element zewnętrzny 
Nr art. 38119000 
Element podtynkowy 
Nr art. 16180180

4   Elektroniczna bateria umywalkowa podtynkowa, 
wylewka 220 mm, element zewnętrzny 
Nr art. 38120000 
Element podtynkowy 
Nr art. 16180180

Axor Citterio Armatura elektroniczna do montażu na ścianie

Armatura umywalkowa

1  Elektroniczna bateria umywalkowa podtynkowa, 
wylewka 165 mm, element zewnętrzny 
Nr art. 39117000 
Element podtynkowy 
Nr art. 16180180

2  Elektroniczna bateria umywalkowa podtynkowa, 
wylewka 220 mm, element zewnętrzny 
Nr art. 39118000 
Element podtynkowy 
Nr art. 16180180

3 4

Axor Uno2 Armatura elektroniczna do montażu na ścianie

Axor Citterio Armatura elektroniczna do montażu na ścianie

1 2
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Kolor powierzchni chrom (-000)

1

Axor Starck

Armatura umywalkowa

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
bez kompletu odpływowego 
Nr art. 10123000

Prysznice/uchwyty

2  Główka prysznicowa z jednym strumieniem 
Nr art. 10531000

3  Zestaw prysznicowy 
w zestawie: główka prysznicowa z jednym strumieniem,  
drążek prysznicowy 90 cm i wąż prysznicowy 
Nr art. 27983000

Axor Starck

30
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Axor-Hansgrohe AG · 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
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