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 Philippe Grohe, 
Szef marki Axor

 Kolekcje Mistrzów Designu 
dla Łazienki 

 Wizja nadaje projektom wartość uniwersalną. Bezcenne dzie -
dzict wo poddane reinterpretacji jest siłą innowacyjnych rozwią-
zań.  Marka Axor nadaje kształt łazience przyszłości umiejsca-
wiając design w architekturze przestrzeni. 

 Inspiruje nas nieustający dialog z projektantami i architektami. 
Otwieramy pole dla kreatywności i rozwoju wizjonerskich kolek-
cji oraz przełomowych pomysłów na integrację potrzeby czys-
tości z pragnieniem komfortu i samorealizacji. Tworzymy przes-
trzeń, w której współczesność współistnieje z przyszłością. 
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 Design 

 Nasze innowacyjne kolekcje łazienkowe to dzieło najsłynniejszych 
kreatywnych umysłów. To oni są wizjonerami wytyczającymi nowe 
szlaki na gruncie wzornictwa, aranżacji wnętrz i architektury. 

 Siła ich połączonych kompetencji zasila transformację łazienki 
w życiową przestrzeń. Pomieszczenie, które kiedyś zaspokajało 
wyłącznie higieniczne potrzeby, stało się strefą intymnego dobro-
stanu. Ten fundamentalny przełom znajduje swoje odbicie zarówno 
w  wyposażeniu wnętrza, jak i w architekturze przestrzeni. Interak-
cja pomiędzy wodą, przedmiotem, przestrzenią i człowiekiem jest 
nieustannie dyskutowana, poddawana reinterpretacji i sublimowa-
na w trakcie ewolucji nowych projektów. U kresu wyłania się skoń-
czone w swej doskonałości dzieło i triumf formy, która przemawia 
do serca. 

 Rezultat: imponujące portfolio nagród dla kolekcji łazienkowych 
i przełomowy design – tak unikalny jak osobowości Kreatorów. 
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Antonio Citterio
www.antoniocitterioandpartners.com

Philippe Starck 
www.philippe-starck.com

Phoenix Design
www.phoenixdesign.com

Jean-Marie Massaud
www.massaud.com

Patricia Urquiola
www.patriciaurquiola.com
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 Firma 

 Sukces dzięki jakości. Ponad 100 lat tradycji Hansgrohe i 30 lat 
intensywnego dialogu ze światowej sławy projektantami i archi-
tektami to sekret jakości kolekcji łazienkowych marki Axor. 

 Mało która marka może jakością dorównać marce Axor. Dzięki 
długoletniemu doświadczeniu w zakresie produkcji oraz innowa-
cyjnej potędze firmy Hansgrohe, Axor uosabia związek idealny 
designu i technologii. Tworzymy produkty spełniające najwyższe 
standardy estetyki i funkcjonalności. 

 Za sprawą innowacyjnych technologii nasze procesy produkcyjne 
są przyjazne dla środowiska i zasobów naturalnych. W szero-
kim kontekście, wykraczającym poza produkt i architekturę, ma-
my swój istotny wkład w poprawę jakości życia i przygotowanie 
przyjaznego otoczenia dla przyszłych generacji. 
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 Kolekcje marki Axor można spotkać w prywatnej przestrze-
ni  odosobnienia i w luksusowym SPA, na pełnomorskim jachcie 
i w  poczekalni pierwszej klasy, w pięciogwiazdkowym hotelu i bu-
dynku biurowym, ponieważ przemawiają do wyobraźni architek-
tów i projektantów łazienek na całym świecie. Marka Axor wnosi 
 innowacyjny design, różnorodność i wszechstronność. 

 Rozbudowane kolekcje oferują różnorodność w odpowiedzi na 
 gusta i pozwalają swobodnie zaaranżować łazienkową przestrzeń 
w wymarzonym stylu. Indywidualizm i niepowtarzalność przede 
wszystkim – zawsze perfekcyjnie zgrana całość. Tam, gdzie woda 
i design mają wartość, nasze kolekcje są w domu. 

 Kolejne strony otwierają drzwi do fascynujących światów Axor 
reprezentowanych w architekturze łazienek w tak wielu zakąt-
kach świata. Który świat zainspiruje Ciebie i przywoła wizję do 
 Twojego domu? 

 London Heathrow Airport, Londyn ,  Terminal 5, British Airways Lounge 
 Projekt:   Davies + Baron 
 Kolekcja:   Axor Massaud 
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 Świat 

 The Hilton, Manchester.   Ponad dachami Manchesteru. Wysoka na 169 metrów Beetham Tower jest jedną 
z najwyższych budowli Anglii, z charakterystyczną fasadą szklaną i uskokiem od 23 piętra. Do tego pozio-
mu sięgają apartamenty hotelu Hilton Manchester. Wnętrza 284 pokoi i suit łączy minimalistyczny, subtelny 
design. Motyw szlachetnego ciemnego drewna i punktowego oświetlenia emanującego dyskretnie zza szkła 
i marmuru, powraca także w aranżacji łazienek. Forma sprowadzona do swej esencji, która jest siłą kolekcji 
Axor Starck, idealnie zgrała się z elegancką prostotą wnętrz hotelu Hilton Manchester. 

 Hotel Hilton Manchester Deansgate / Wielka Brytania 
 Architektura:   Jestico + Whiles, Londyn 
 Kolekcja:   Axor Starck 
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 Świat 

 The Beach House, Manafaru, Malediwy.   Oddech, odprężenie, odnowa. The Beach House w Manafaru 
należy do najbardziej luksusowych resortów w archipelagu Malediwy. Biel piasku koralowego, lazur krysta-
licznej wody i feeria barw tropikalnej roślinności stanowią zachwycające otoczenie 68 willi i suit. Szlachetnie 
wyposażone domostwa są naturalnie wtopione w malowniczą scenerię na Oceanie Indyjskim. The Beach 
 House symbiotycznie łączy tradycyjną architekturę wyspiarską z komfortem ultranowoczesnych, wysmakowa-
nych wnętrz. Jego przestronność i elegancka prostota kreują przestrzeń na oddech i odnowę. Klarowny kod 
designu i nowoczesny minimalizm kolekcji Axor Starck współgrają z atmosferą i filozofią tego miejsca. 

 The Beach House ,  Manafaru Island/Malediwy 
 Architekt:   Mohamed Shafeeq, Malediwy 
 Kolekcja:   Axor Starck 
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 Hotel Linsberg Asia Spa Therme ,  Bad Erlach/Austria 
 Architekt wnętrz:   Cornelia Markus-Diedenhofen, Reutlingen 
 Kolekcja:   Axor Massaud 

 Asia Resort Linsberg.   Naturalna harmonia. Od 2008 roku, połączenie extraklasy europejskiego designu 
z dalekowschodnim zmysłem równowagi, robi wrażenie pośród idyllicznego krajobrazu Austrii Nizinnej. Spec-
jalnością Azjatyckich Term Linsberg nieopodal wiedeńskiej metropolii jest wellness i błogostan na najwyższym 
poziomie. Architektura przestrzeni tego ekskluzywnego resortu czerpie ze starożytnej filozofii Feng-Shui, w któ-
rej woda jest jednym z kluczowych elementów. Dlatego każda suita zaaranżowana jest wokół przestronnej 
łazienki. Harmonię wnętrz idealnie dopełniają proporcje inspirowanej naturą kolekcji Axor Massaud. 
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 Świat 

 Sunseeker 37-metrowy jacht ,  Poole/Wielka Brytania 
 Inwestor:   Sunseeker International Limited 
 Kolekcja:  Axor Citterio

 Sunseeker, Poole.   Luksus na zamówienie. Trójpokładowy jacht motorowy o długości 37 metrów to dzieło 
angielskiej prestiżowej stoczni Sunseeker z siedzibą w Poole i przykład par excellence kunsztu budownictwa 
jachtowego. Luksusowy jacht oferuje komfortową przestrzeń najwyższej klasy dla 17 osób. Sunseeker tworzy 
jachty na miarę dobierając parametry i wyposażenie zgodnie z wyborem klienta. Dzięki temu każdy każdy 
obiekt Sunseeker jest wyjątkowy, zainspirowany przez marzenia. Indywidualny styl podkreśla wyposażenie 
łazienek w luksusowe kolekcje marki Axor, jak na przykład Axor Citterio M, której design, technologia i jakość 
idealnie współgrają z klasą jachtów Sunseeker. 
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 Więcej przykładów udanego 
mariażu architektury i designu
łazienkowego marki Axor
znajdziesz na stronie: 
 www.axor-design.com 
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 Głośno! Szybko! Oślepiająco! Nowoczesny świat 
oglądany z rozpędzonej karuzeli współczesnego 
życia nie zawsze jest zabawny. Czasem chce się 
wysiąść i odpocząć wśród prostych form, które są 
domem kreatywności. Nic dziwnego, że Philippe 
Starck kocha proste formy dające przestrzeń jego 
niezwykłym pomysłom. Axor Starck jest jednym 
z tych najbardziej niezwykłych. Mistrzowska kolek-
cja armatury – smukła w formie, przejrzysta w funk-
cji, precyzyjna w działaniu. Jej bezkompromisowe 
poszukiwanie minimum wyprzedza nasze czasy 
zwiastując jutro. Uchwyt mieszacza jest niespotyka-
nie płynną kontynuacją cylindrycznej formy korpu-
su, a bateria dwuuchwytowa przywodzi na myśl 
rozwidlenie rzek, zdradzając zamiłowanie swojego 
twórcy do odwiecznej prostoty, dziś nazywanej 
puryzmem. Axor Starck to źródło, które zaspokaja 
pragnienie ducha. Proste formy mają w sobie spo-
kój zdolny odnieść zwycięstwo nad rozpędzonym 
czasem. 
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Axor® Starck X

 W matematyce X oznacza niewiadomą. We 
wzornictwie łazienkowym – początek nowej ery. 
Monumentalne lecz bezkompromisowo prostolinijne 
baterie z kolekcji łazienkowej Axor Starck X to małe 
obiekty sztuki użytkowej. Woda wypływa z nich 
szerokim strumieniem, jak ze źródła, odzyskując 
swój pierwotny majestat. Na terra incognita 
wzornictwa łazienkowego wkracza również 
Waterwall – system prysznicowy, który pozwala 
nacieszyć się do maksimum żywiołowością wody, 
ujarzmioną minimalistycznym językiem geometrii. 
Axor Starck X to kolekcja, która redukując formę 
multiplikuje treść: wodę, design i jakość. 

 Axor Starck X 33
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 Axor Starck X 37



 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 10116000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 10120000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej   (bez fot.) 
 # 10129000 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 10050000 
 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej bez kompletu
odpływowego   (bez fot.) 
 # 10058000 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej, wolnostojąca 
 Element zewnętrzny   # 10060000 
 Zestaw podstawowy 
 # 10452180 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
 # 10030000 

 Axor® Starck 
 Umywalka 

 Zawór stojący do umywalki
(tylko do zimnej wody) 
 # 38130000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 10135000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna, natynkowa, wylewka 125 mm 
 Element zewnętrzny   # 10313000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 10111000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego   (bez fot.) 
 # 10117000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 10006000 

38 Axor Starck



 j.w. bez regulacji temperatury
(na baterie)   # 10106, -000, -800* 
 j.w. bez regulacji temperatury
(na zasilacz)   (bez fot.) 
 # 10145, -000, -800* 

 Bidet 

 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 10211000 

 Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
 # 10230000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 10411000 

 Elektroniczna bateria umywalkowa 
(na baterie)   # 10101, -000, -800* 
 Elektroniczna bateria umywalkowa 
(na zasilacz)   (bez fot.) 
 # 10140, -000, -800* 

 *-800 kolor stal szlachetna  *-800 kolor stal szlachetna 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
do montażu na brzegu wanny 
 # 10450000 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
do montażu w podłodze z rączką 
prysznicową 
 Element zewnętrzny   # 10458000 
 Zestaw podstawowy   # 10452180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu w podłodze z rączką 
prysznicową 
 Element zewnętrzny   # 10456000 
 Zestaw podstawowy   # 10452180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10416000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 10418000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa, 
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10423000 
 Zestaw podstawowy   # 10422180 

 Wylewka wannowa 
Wysięg 132 mm 
 # 10410000 

 Dwuuchwytowa bateria termostatycz-
na do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 10480000 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 Axor Starck 39



 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 10444000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   # 10451000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 4-otworowa bateria wannowa
z termostatem do montażu na brzegu
wanny   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 10461000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 15460180 

 4-otworowa bateria wannowa 
z termostatem do montażu 
na cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 10466000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 15465180 

 Dwuuchwytowa bateria termostatycz-
na wannowa natynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10360000 
 Zestaw podstawowy   # 10902180 

 Prysznic  Termostaty/Zawory 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 10611000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10616000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 
wannowa natynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10340000 
 Zestaw podstawowy   # 10902180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10710000 
 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10715000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 10700000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny   # 10720000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wanna 
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 Termostaty/Zawory 

 Systemy 
prysznicowe 

 Waterwall system prysznicowy 
z termostatem, głowicą tale-
rzową, dyszami bocznymi i z 
główką prysznicową z dwoma 
rodzajami strumienia 
 # 10920000 

 Kolumna prysznicowa 
z baterią dwuuchwytową 
 # 10905000 
 Zestaw podstawowy  
 # 10902180 
 Półka do montażu na 
kolumnie 
 # 10915000 

 Kolumna prysznicowa 
z baterią dwuuchwytową i 
głowicą talerzową ø 240 mm 
 # 10907000 
 Zestaw podstawowy  
 # 10902180 
 Półka do montażu na 
kolumnie 
 # 10915000 

 Kolumna prysznicowa 
z termostatem i głowicą 
talerzową ø 240 mm 
 # 10912000 
 Zestaw podstawowy  
 # 10902180 
 Półka do montażu na 
kolumnie 
 # 10915000 

 Kolumna prysznicowa 
z termostatem 
 # 10910000 
 Zestaw podstawowy  
 # 10902180 
 Półka do montażu na 
kolumnie 
 # 10915000 

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 10930000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 10970000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Fixfi t Stop 
 # 10882000 
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 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28484000 
 Głowica talerzowa ø 240 mm   (bez fot.) 
 # 28494000 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409000 
 Ramię głowicy 389 mm   (bez fot.) 
 # 27413000 

 Głowica talerzowa ø 240 mm  
 # 28494000 
 Głowica talerzowa ø 180 mm   (bez fot.) 
 # 28484000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27418000 

 Prysznice/Uchwyty 

 Główka prysznicowa 
z dwoma rodzajami strumienia 
 # 28532000 

 Zestaw prysznicowy, 
w zestawie: główka prysznicowa, 
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27980000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 27515000 

 Przyłącze węża 
 # 27451000 

 Głowica prysznicowa 
 # 27490000 

 Dysza boczna Axor 
z okrągłą rozetą 
 # 28464000 

 Dysza prysznicowa Axor 
z kwadratową rozetą 
 # 28469000 
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 Kubek do mycia zębów 
 # 40834000 

 Mydelniczka 
 # 40833000 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 40819000 

 Akcesoria 

 Oświtlenie ścienne 
 # 40856000 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 600 mm 
 # 40860000 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 430 mm 
 # 40830000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy
930 mm 
 # 40808000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 
730 mm 
 # 40806000 

 Wieszak na ręcznik
ø 225 mm 
 # 40821000 

 Dwuramienny wieszak na ręcznik 
420 mm 
 # 40820000 
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 Lustro 
 # 40140000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 40836000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem,
wersja stojąca 
 # 40840000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 40835000 

 Lustro z oświetleniem 
 # 40141000 

 Chrom
(-000) 

 Haczyk pojedynczy 
 # 40837000 

 Kuchnia 

 Semi-Pro
Bateria kuchenna 
 # 10820000 

 Bateria kuchenna 
 # 10801000 
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 Kuchnia 

 Wanna  Prysznic  Bidet 

 Axor® Starck Classic 
 Umywalka 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 10010000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 10018000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 10004000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 10015000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 10020000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej bez kompletu 
odpływowego
 # 10028000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 10133000 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 10200000 

 Bateria kuchenna 
 # 10800000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10615000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10415000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 10417000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Chrom
(-000) 
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 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100 mm 
 # 10070000* 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 10077000* 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 10072000* 

 Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 210 mm 
 # 10071000* 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa do miski umywalkowej 
300 mm 
 # 10080000* 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 10074000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa specjalna wysokość 
550 mm 
 # 10084000* 

 Axor® Starck X 
 Umywalka 

 Bidet 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 10205000 

 Elektroniczna bateria umywalkowa 
(na baterie) 
 # 10170000* 
 Elektroniczna bateria umywalkowa 
(na zasilacz) 
 # 10180000* 

 j.w. bez regulacji temperatury
(na baterie) 
 # 10175000* 
 j.w. bez regulacji temperatury
(na zasilacz) 
 # 10185000* 

 * Dzięki tej armaturze woda przybiera kształt 
szerokiego strumienia, który podkreśla naturalny 
charakter tego żywiołu. Szeroki strumień powstaje bez 
zmieszania z powietrzem, dlatego w celu uniknięcia 
pryskania wody zalecamy zastosowanie szczególnie 
głębokich umywalek. 
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 Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu w podłodze z rączką 
prysznicową 
 Element zewnętrzny   # 10406000** 
 Zestaw podstawowy   # 10452180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10445000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 10447000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 10402000 

 Wanna 

 Wylewka wannowa 185 mm 
 # 10426000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 10601000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10645000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Prysznic 

 Chrom
(-000) 

 ** odpowiednia dla wanien o wysokości nie przekra-
czającej 65 mm 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10716000 

 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 10717000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny   # 10726000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 10706000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Termostaty/Zawory 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 10974000 

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

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 10934000 

 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 
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 Podstawą są wymiary: 12 x 12 cm. Możliwości: 
niemal nieograniczone. Rezultat: nieporównywal-
na wolność aranżacji! Za pomocą modułowej 
Axor Starck ShowerCollection można przemienić 
prysznic w indywidualnie skrojone SPA. Armatura, 
prysznice, półeczki, głośniki czy światło – konfi-
guracja modułów to wyłącznie kwestia osobistych 
preferencji i architektonicznej koncepcji. Wszystkie 
elementy urzekają zredukowanym linearnym 
kształtem, którego podstawą jest kwadrat o wymia-
rach 12 x 12 cm. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom 
można zrealizować idealne zarazem, jak i indy-
widualne rozmieszczenie na ścianie. Axor Starck 
ShowerCollection to możliwość wykreowania 
w łazience eleganckiej przestrzeni wspaniałego 
samopoczucia dla osobowości do kwadratu. 
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 Axor® Starck ShowerCollection 
 Armatura 

 Moduł z termostatem, podtynkowy
120 x 360 mm 
 Element zewnętrzny   # 10751000* 

 Półka – długa
120 x 240 mm 
 # 40873000* 

 Półka – krótka
120 x 120 mm 
 # 40872000* 

 Moduł oświetlenia
120 x 120 mm 
 # 40871000* 

 Moduł głośnika
120 x 120 mm 
 # 40874000* 

 Akcesoria 

 Moduł z główką prysznicową, 
podtynkowy 120 x 120 mm 
 Element zewnętrzny   # 10651000* 

 Zawór odcinający, podtynkowy
120 x 120 mm 
 Element zewnętrzny   # 10972000* 

 Trio®/Quattro® Zawór przełączający, 
podtynkowy 120 x 120 mm 
 Element zewnętrzny   # 10932000* 

 Moduł z termostatem, podtynkowy
120 x 120 mm 
 Element zewnętrzny   # 10755000* 
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 * Wybrane przykłady z Axor Starck 
ShowerCollection. W celu uzyskania 
wyczerpujących informacji prosimy 
o kontakt ze sklepami specjalistycz-
nymi. 

 Prysznice 

 Moduł prysznicowy
120 x 120 mm 
 Element zewnętrzny   # 28491000* 

 ShowerHeaven 
970 x 970 mm z oświetleniem 
 # 10623800 

 ShowerHeaven
970 x 970 mm bez oświetlenia  
 (bez fot.) 
 # 10621800 

 ShowerHeaven 
720 x 720 mm z oświetleniem 
 # 10627800 

 ShowerHeaven 
720 x 720 mm bez oświetlenia  
 (bez fot.) 
 # 10625800 

 Powtórne wykorzystanie wody jest inteligentnym rozwiązaniem.    Dowiedz się więcej 
o systemie PONTOS Aquacycle umożliwiającym powtórne wykorzystanie wody z kąpieli pod prysznicem:
www.pontos-aquacycle.com 





Axor® Citterio



62 Axor Citterio 



 Axor Citterio 63



64 Axor Citterio 



Axor® Citterio
de

si
gn

ed
 b

y 
A

nt
on

io
 C

itt
er

io
 w

ith
 T

oa
n 

N
gu

ye
n

Axor® Citterio
de

si
gn

ed
 b

y 
A

nt
on

io
 C

itt
er

io
 w

ith
 T

oa
n 

N
gu

ye
n

 Axor Citterio 65

 Czym jest bogactwo? Czym jest luksus? Odpowie-
dzią na te pytania są nie tylko materialne wartości, 
bo prawdziwe bogactwo jest dzieckiem umysłu. 
Kolekcja łazienkowa Axor Citterio zawiera w sobie 
także pierwiastek filozoficzny, który zmienia łazien-
kę w świątynię oczyszczenia i odnowy, a wodzie 
przywraca jej rytualny charakter. Axor Citterio 
pozwala dotknąć subtelnej energii wody. Przejrzys-
te wzornictwo doskonałe aż po detal, rozrzutne 
w swej wielofunkcyjności, oznacza luksus, który 
rozkochuje w sobie od drugiego wejrzenia, lecz 
już na dobre. Czym jest bogactwo? Może – po 
prostu – dotykiem Axor Citterio każdego dnia. 
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 j.w. z uchwytami jednoramiennymi, 
bez płytki, z wylewką 140 mm 
 # 39133000 
 j.w. z uchwytami jednoramiennymi, 
bez płytki, z wylewką 205 mm   (bez fot.) 
 # 39153000 

 Axor® Citterio 
 Umywalka 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami krzyżowymi, 
z wylewką 140 mm 
 # 39134000* 
 j.w. z uchwytami krzyżowymi, 
z wylewką 205 mm  
 (bez fot.) 
 # 39154000* 

 * Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami jednoramiennymi, 
bez płytki, z wylewką 140 mm 
 # 39135000 
 j.w. z uchwytami jednoramiennymi, 
bez płytki, z wylewką 140 mm   (bez fot.) 
 # 39155000 

 j.w. z uchwytami jednoramiennymi, 
z wylewką 140 mm 
 # 39136000* 
 j.w. z uchwytami jednoramiennymi, 
z wylewką 205 mm   (bez fot.) 
 # 39156000* 

 * Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 140 mm 
 # 39010000 
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 140 mm
bez kompletu odpływowego 
 # 39018000 
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 140 mm
z rurami miedzianymi 
 # 39014000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 110 mm
do małej umywalki 
 # 39015000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 310 mm 
do miski umywalkowej 
 # 39020000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa, z płytką, 
z wylewką 166 mm 
 Element zewnętrzny   # 39112000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa, z płytką, 
z wylewką 226 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39115000 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa, bez płytki, 
z wylewką 226 mm 
 Element zewnętrzny   # 39116000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa, bez płytki, 
z wylewką 166 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39113000 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką 
 # 39034000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką, bez cięgła 
 # 39037000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 180 mm 
 # 39031000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 180 mm,
bez kompletu odpływowego 
 # 39032000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 180 mm,
z rurami miedzianymi 
 # 39033000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 115 mm
do małej umywalki 
 # 39035000 
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 Umywalka 

 3-otworowa bateria ścienna do 
umywalki z uchwytami krzyżowymi,
wylewka 166 mm 
 Element zewnętrzny   # 39314000 
 Wylewka 226 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39144000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 3-otworowa bateria ścienna do umy-
walki z uchwytami jednoramiennymi, 
wylewka 166 mm 
 Element zewnętrzny   # 39316000 
 Wylewka 226 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39148000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 3-otworowa bateria ścienna do 
umywalki z uchwytami krzyżowymi, 
bez płytki, wylewka 166 mm 
 Element zewnętrzny   # 39313000 
 Wylewka 226 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39143000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 3-otworowa bateria ścienna do umy-
walki z uchwytami jednoramiennymi, 
bez płytki wylewka 166 mm 
 Element zewnętrzny   # 39315000 
 Wylewka 226 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39147000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Bidet 

 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 39400000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 39455000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 39457000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wylewka wannowa 180 mm 
 # 39410000 
 Wylewka wannowa 240 mm   (bez fot.) 
 # 39411000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu w podłodze z rączką 
prysznicową 
 Element zewnętrzny   # 39451000 
 Zestaw podstawowy   # 10452180 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 110 mm 
 # 39200000 

 3-otworowa bateria bidetowa 
z uchwytami krzyżowymi 
 # 39233000 

 3-otworowa bateria bidetowa 
z uchwytami jednoramiennymi 
 # 39235000 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 90 mm 
 # 39210000 
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 4-otworowa bateria wannowa 
z uchwytami krzyżowymi, bez płytki, 
element zewnętrzny do montażu na 
brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 39445000 
 Element zewnętrzny do montażu na
brzegu wanny   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39443000* 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 4-otworowa bateria wannowa 
z uchwytami jednoramiennymi 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   # 39456000* 
 4-otworowa bateria wannowa 
z pojedynczymi rozetami do 
instalacji na cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39454000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 Element zewnętrzny do montażu na 
cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39452000* 
 Element zewnętrzny do montażu na 
cokole z płytek, bez płytki   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39453000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 Element zewnętrzny do montażu na 
brzegu wanny   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39444000* 
 Element zewnętrzny do montażu na 
brzegu wanny, bez płytki   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39446000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 
 Szablon montażowy   # 39449000 

 3-otworowa bateria wannowa do 
montażu na ścianie, z dyskiem pryszni-
cowym, element zewnętrzny z płytką i 
uchwytami pojedynczymi 
 Element zewnętrzny   # 39442000 
 j.w. z uchwytami krzyżowymi   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39441000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 3-otworowa bateria wannowa do 
montażu na ścianie, z dyskiem pryszni-
cowym, element zewnętrzny bez płytki 
z uchwytami krzyżowymi 
 Element zewnętrzny   # 39447000 
 j.w. z uchwytami jednoramiennymi  
 (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39448000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Dwuotworowa bateria wannowa do 
montażu na ścianie, element zewnętrz-
ny z płytką i uchwytami pojedynczymi 
 Element zewnętrzny   # 39424000 
 j.w. z uchwytami krzyżowymi   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39423000 
 Zestaw podstawowy   # 10422180 

 Dwuotworowa bateria wannowa do 
montażu na ścianie, element zewnętrz-
ny bez płytki z uchwytami krzyżowymi 
 Element zewnętrzny   # 39425000 
 j.w. z uchwytami jednoramiennymi  
 (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 39428000 
 Zestaw podstawowy   # 10422180 

 * Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni 

 Wanna 

 Dwuotworowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny, 
z uchwytami krzyżowymi 
 Element zewnętrzny   # 39480000 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 Dwuotworowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny, 
z uchwytami jednoramiennymi 
 Element zewnętrzny   # 39482000 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 
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 Wanna
przyścienna z półką**, z akrylu
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
 # 39955000 

 Wanna
przyścienna bez półki, z akrylu
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
 # 39957000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 39600000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 39655000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Showerpipe
w zestawie: bateria prysznicowa 
natynkowa, głowica talerzowa 180 mm, 
dysk prysznicowy, wąż prysznicowy 
z uchwytem 
 # 39620000 

 Showerpipe
w zestawie: bateria termostatyczna 
natynkowa, głowica talerzowa 180 mm, 
dysk prysznicowy, wąż i uchwyt prysz-
nicowy 
 # 39670000 

 ** Do montażu wanny niezbędna jest ściana 

 Showerpipe
z baterią termostatyczną, 
głowicą prysznicową z 3 rodzajami 
strumienia, dyskiem prysznicowym, 
wężem i uchwytem 
 # 39739000 

 Wanny akrylowe 

 Prysznic 
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 Zawór odcinający podtynkowy,
z uchwytem krzyżowym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 39965000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór przełączający podtynkowy
Trio®/Quattro®, z uchwytem krzyżo-
wym, DN20 
 Element zewnętrzny   # 39925000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Zawór odcinający podtynkowy, 
z uchwytem jednoramiennym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 39960000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinający podtynkowy 
z uchwytem krzyżowym DN20 
Trio®/Quattro® 
 Element zewnętrzny   # 39920000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 39715000 
 Highfl ow-bateria termostatyczna 
o dużym przepływie, podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym 
 Element zewnętrzny   # 39716000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączają-
cym, z uchwytem krzyżowym, DN15/
DN20 
 Element zewnętrzny   # 39725000 
 j.w. z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 39705000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z uchwytem jednoramiennym, 
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 39710000 
 Highfl ow-bateria termostatyczna 
o dużym przepływie podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym 
 Element zewnętrzny   # 39711000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym, z uchwytem jednoramiennym, 
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 39720000 
 j.w. z zaworem odcinającym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 39700000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Termostaty/Zawory 

 Bateria termostatyczna 
prysznicowa, natynkowa, 
z uchwytem krzyżowym 
 # 39365000 

 Przyłącze węża z zaworem odcinającym 
i uchwytem krzyżowym 
 # 39883000 

 Przyłącze węża z zaworem odcinającym 
i uchwytem jednoramiennym 
 # 39882000 
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 Przyłącze węża deLuxe z zaworem
zwrotnym 
 # 27451000 

 Prysznice/Uchwyty 

 Raindance S 150 AIR 3jet
Dysk prysznicowy 
 # 28519000 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: dysk prysznicowy,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27981000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 39525000 

 Głowica prysznicowa 
 # 28489000 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409000 
 Ramię głowicy 389 mm 
 (bez fot.) 
 # 27413000 
 Płytka ścienna 
 # 27419000 

 Głowica prysznicowa 
 # 28489000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479000 
 Płytka sufi towa 
 # 27419000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27418000 

 Dysza prysznicowa Axor 
z kwadratową rozetą 
 # 28469000 

 Głowica prysznicowa 3jet 
 # 39740000 

 Ramię głowicy 230 mm 
 # 27412000 

 Płytka ścienna 
 # 27419000 
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 Akcesoria 
 (pasujące do Axor® Citterio) 

 Dwuramienny wieszak na ręcznik 
jednoramienny 420 mm 
 # 40820000 

 Mydelniczka 
 # 41733000 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 41734000 

 Oświetlenie ścienne
pojedyncze 
 # 41556000 

 Oświetlenie ścienne
podwójne 
 # 41566000 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 41719000 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 334 mm 
 # 41730000 

 Wieszak na ręcznik
ø 177 mm 
 # 41721000 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
 # 41550000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
 # 41780000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
 # 41760000 
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 Haczyk pojedynczy 
 # 41537000 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 41528000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 41738000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 41735000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem,
wersja stojąca 
 # 41536000 

 Chrom
(-000) 

 Kuchnia 

 *-800 kolor stal szlachetna 

 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
ze stałą wylewką 
 # 39850, -000, -800  ** 

 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
dla przepływowych podgrzewaczy 
wody 
 # 39852, -000, -800  ** 

 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką 
 # 39835, -000, -800  ** 

 Semi-Pro
Bateria kuchenna 
 # 39840, -000, -800  ** 
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 Wnętrze domu jest zwierciadłem osobowości; 
czarującą miksturą smaków, przedmiotów, wspom-
nień i temperamentów. Axor Urquiola otwiera 
przestrzeń na indywidualną opowieść i ekspresję 
osobowości. Armatura czy misa umywalkowa, wan-
na lub wolnostojący grzejnik, który może służyć za 
parawan – każdy element kolekcji emanuje magne-
tyczną zmysłowością i energią ciepłą w dotyku; na 
swoją własną nutę, bawi i oczarowuje. Tak po-
wstają unikalne wnętrza inspirowane wolnością – 
 ciepłe i przyjazne niczym kokon. Otwiera się pers-
pektywa, która budzi zmysły, a horyzont ukazuje 
codziennie w zachwycająco nowym świetle. 
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 Misa umywalkowa 625 mm,
kompozyt mineralny,
pasująca do baterii 
umywalkowych bez cięgła 
 # 11300000 

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

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

 Misy umywalkowe 

 Axor® Urquiola 
 Umywalka 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 11020000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 11021000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 11022000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 11023000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej bez kompletu 
odpływowego 
 # 11034000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 11025000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie, podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 11026000 

 Zestaw podstawowy   (bez fot.)  
 # 10902180 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa  
 # 11024000 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej bez kompletu
odpływowego 
 # 11027000 

 3-otworowa armatura umywalkowa
z rozetami, wy;ewka 180 mm 
 # 11041000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie, natynkowa, 
wylewka 168 mm 
 Element zewnętrzny   # 11042000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie, natynkowa, 
wylewka 228 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 11043000 

 Zestaw podstawowy   (bez fot.) 
 # 10303180 

 Stojąca bateria umywalkowa 
 # 11120000 

 3-otworowa armatura umywalkowa
z płytką, wylewka 180 mm 
 # 11040000 *

 * wymaga gładkiej powierzchni. 
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 Bidet 

 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
 # 11220000 

 3-otworowa bateria bidetowa 
 # 11223000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 11420000 

 Bateria wannowa z termostatem 
i główką prysznicową
do montazu wolnostojącego 
 Element zewnętrzny   # 11422000 

 Zestaw podstawowy   (bez fot.) 
 # 10452180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 11425000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 11426000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wanna 

 Wylewka wannowa 171 mm 
 # 11430000 

 Wylewka wannowa 231 mm   (bez fot.) 
 # 11431000 

 Wylewka wannowa 
z uchwytem Porter 
 Element zewnętrzny   # 11435000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 11443000 

 Zestaw podstawowy   # 13444180 
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 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 11620000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 11625000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

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

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   #  11445000 

 Zestaw podstawowy   # 14445180 

 Termostaty/Zawory 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 11730000 

 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 11731000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 11732000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny   # 11733000 

 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Kolumna prysznicowa 
z termostatem i głowicą prysznicową 
 # 11901000 

 Zestaw podstawowy   # 10902180 

 Wanna 

 Prysznic 
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 Termostaty/Zawory  Prysznice/Uchwyty 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 11960000 

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

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 11925000 

 Zestaw podstawowy  
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Główka prysznicowa 
z dwoma rodzajami strumienia 
 # 28532000 

 Raindance S 150 AIR 3jet
Dysk prysznicowy 
 # 28519000 

 Raindance E 240 AIR
1jet głowica prysznicowa
z ramieniem 223 mm  
 # 27370000 

 Raindance E 240 AIR
1jet głowica prysznicowa 
z przyłączem sufi towym 100 mm  
 (bez fot.) 
 # 27380000 

 Raindance E 360 AIR
1jet głowica prysznicowa 
z przyłączem sufi towym 100 mm 
 # 27381000 

 Raindance E 360 AIR
1jet głowica prysznicowa 
z ramieniem 223 mm   (bez fot.) 
 # 27371000 

 Uchwyt Porter 
 # 11626000 

 Przyłącze węża deLuxe z zaworem
zwrotnym  
 # 27451000 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: dysk prysznicowy,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27986000 

 drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm   (bez fot.) 
 # 27989000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 28331000 

 Dysza prysznicowa Axor 
z kwadratową rozetą 
 # 28469000 
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 Kubek do mycia zębów 
 # 42434000 

 Mydelniczka 
 # 42433000 

 Wieszak na ręcznik 
 Wymiar zewnętrzny 840 mm 
 # 42480000 

 Wieszak na ręcznik 
 Wymiar zewnętrzny 640 mm 
 # 42460000 

 Uchwyt 
 Wymiar zewnętrzny 320 mm 
 # 42430000 

 Haczyk pojedynczy 
 # 42401000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 42436000 

 Pojemnik ze szczotką WC 
 # 42435000 

 Akcesoria 

 Chrom
(-000) 
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 Grzejnik, do montażu na ścianie,
wzór „Clouds”, 1840 x 553 x 82 mm 
(wys., szer., gr.), moc grzewcza
ok. 980 Wat (75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

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

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

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

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

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

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

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

 Zestaw podstawowy   # 42512180 

 Zestaw podstawowy do instalacji
wolnostojącej dla rozwiązań Parawan
i Parawan/Grzejnik (1 moduł) 
 # 42512000 

 Grzejnik  Parawan/Grzejnik 

 Parawan  Zestaw podstawowy 

 Lustro obrotowe do grzejnika, 
parawanu i parawanu-grzejnika
1840 x 241 x 13 mm (wys.,szer.,gr.) 
 # 42513000 

 Wieszak na ręcznik do grzejnika, 
parawanu i parawanu-grzejnika 
 # 42515000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 
do grzejnika, parawanu i parawanu-
grzejnika długość 465 mm 
 # 42516000 

 Mocowanie ścienne do parawanu 
i parawanu-grzejnika 
 # 42514000 

 Akcesoria 

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





Axor® Massaud



94 Axor Massaud 



 Axor Massaud 95



96 Axor Massaud 



Axor® Massaud
de

si
gn

ed
 b

y 
Je

an
-M

ar
ie

 M
as

sa
ud

 Axor Massaud 97

 Łazienka to przestrzeń odosobnienia, gdzie można 
celebrować bezcenny czas dla siebie. Rzadko 
mamy okazję wejść w taki kontakt ze swoim wnęt-
rzem i jednocześnie z żywiołem – w tym wypadku 
z wodą – prapoczątkiem życia. Właśnie z inspi-
racji naturą stworzył Jean-Marie Massaud swą 
fascynującą kolekcję łazienkową Axor Massaud. 
Tu łagodnie zakrzywione kształty. Tam naturalna 
linia wodospadu. Pomiędzy – wyrafinowanie ukryta 
funkcjonalność. Z marzycielską lekkością podejmuje 
się Jean-Marie Massaud urzeczywistnienia symbio-
zy natury z techniką, organicznych form z geomet-
rią, człowieka z wodą, obiektu z przestrzenią … 
i materializuje marzenie. 
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 Axor® Massaud 
 Umywalka 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 18010000* 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 18014000* 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 18020000* 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 18013000* 

 * Dzięki tej armaturze woda przybiera kształt 
szerokiego strumienia, który podkreśla naturalny cha-
rakter tego żywiołu. Szeroki strumień powstaje bez 
zmieszania z powietrzem, dlatego w celu uniknięcia 
pryskania wody zalecamy zastosowanie szczególnie 
głębokich umywalek. 

 Bidet 

 3-otworowa bateria umywalkowa
ścienna, natynkowa,
z wylewką 167 mm 
 Element zewnętrzny   # 18112000* 
 3-otworowa bateria umywalkowa
ścienna, natynkowa,
z wylewką 260 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 18115000* 
 Zestaw podstawowy   # 18113180 

 Misa umywalkowa, 600 mm 
 # 42305000 
 Misa umywalkowa, 800 mm   (bez fot.) 
 # 42300000 

 3-otworowa bateria bidetowa 
 # 18213000 

 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
 # 18210000 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 18440000 
 Zestaw podstawowy   # 13444180 

 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 18455000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 18457000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu w podłodze z rączką 
prysznicową 
 Element zewnętrzny   # 18450000 
 Zestaw podstawowy   # 10452180 
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 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 18745000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny   # 18750000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 18770000 
 Zestaw podstawowy  
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 18730000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Wanna 

 Dwuuchwytowa bateria termostatycz-
na do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 18480000 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 Wylewka wannowa 170 mm 
 Element zewnętrzny   # 18472000 
 Wylewka wannowa 260 mm 
 Element zewnętrzny   # 18473000 
 Zestaw podstawowy   # 18471180 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   # 18453000 
 Zestaw podstawowy   # 14445180 

 Wanna
wolnostojąca, z pianki poliuretanowej z włóknem szklanym
i powłoką żelowo-poliestrową, wstępnie zmontowany
komplet wannowy z odpływem i przelewem, korek z funkcją 
Push-Open, pojemność ok. 397 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
 # 18950000 

 Prysznic  Termostaty/Zawory 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 18740000 
 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 18741000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 18655000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 
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 Prysznice/Uchwyty 

 Akcesoria 

 Świecznik 
 # 42271000 

 Pojemnik owalny 
 # 42272000 

 Mydelniczka 
 # 42233000 

 Raindance S 150 AIR 3jet
Dysk prysznicowy 
 # 28519000 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: dysk prysznicowy,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27986000 
 Drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
 (bez fot.) 
 # 27989000 

 Przyłącze węża 
 # 27451000 

 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28484000 
 Głowica talerzowa ø 240 mm   (bez fot.) 
 # 28494000 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409000 
 Ramię głowicy 389 mm 
 (bez fot.) 
 # 27413000 

 Głowica talerzowa ø 240 mm 
 # 28494000 
 Głowica talerzowa ø 180 mm   (bez fot.) 
 # 28484000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27418000 

 Dysza prysznicowa Axor 
z kwadratową rozetą 
 # 28469000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 28331000 



 Axor Massaud 103

 Akcesoria 

 Wazon 
 # 42274000 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 42234000 

 Lustro wolnostojące 
 # 42240000 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 392 mm 
 # 42230000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 912 mm 
 # 42280000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 712 mm 
 # 42260000 

 Wieszak wolnostojący 
 # 42270000 

 Haczyk pojedynczy 
 # 42237000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 42236000 

 Pojemnik ze szczotką WC 
 # 42235000 

 Chrom
(-000) 
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 M jak Metropolia, Moda, Mediolan. Słynny 
światowy projektant i architekt Antonio Citterio 
przed stawia swoje najnowsze dzieło: Axor Citterio M 
– kompletna kolekcja łazienkowa inspirowana wiel-
komiejskim stylem życia. Smukła forma i elegancka 
aparycja kolekcji to ukłon w stronę ducha czasów 
i włoskiego wzornictwa. Może właśnie dlatego tak 
łatwo wkomponować ją we wnętrza o różnorodnej 
stylistyce? Niemal od niechcenia, Axor Citterio M 
uosabia najwyższych lotów ponadczasowy design. 



110 Axor Citterio M 



 Axor Citterio M 111



112 Axor Citterio M 



 Axor Citterio M 113



114 Axor Citterio M 



 Axor Citterio M 115



116 Axor Citterio M 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa z krótką wylewką,
z płytką 
 Element zewnętrzny   # 34112000 
 j.w. z długą wylewką 
 (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 34115000 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa z krótką wylewką,
z pojedynczymi rozetami 
 Element zewnętrzny   # 34113000 
 j.w. z długą wylewką   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 34116000 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z płytką 
 # 34134000* 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z pojedynczymi rozetami 
 # 34133000 

 3-otworowa bateria ścienna,
z wylewką 165 mm, z płytką 
 Element zewnętrzny   # 34314000 
 j.w. z długą wylewką 
 (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 34316000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 3-otworowa bateria ścienna,
z wylewką 165 mm, z pojedynczymi
rozetami 
 Element zewnętrzny   # 34313000 
 j.w. z długą wylewką   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 34315000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 34210000 

 3-otworowa bateria bidetowa 
 # 34213000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 34010000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 34017000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 34014000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
współpracuje z przepływowymi
ogrzewaczami wody 
 # 34012000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 34016000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 34120000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 34127000 

 Axor® Citterio M 
 Umywalka 

 Bidet 

 * Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni 
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 4-otworowa bateria wannowa z płytką 
do instalacji na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 34445000* 
 j.w. z pojedynczymi rozetami   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 34444000 
 Zestaw podstawowy   # 13444180 

 4-otworowa bateria wannowa 
z pojedynczymi rozetami do 
instalacji na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   # 34454000 
 j.w. z płytką   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 34455000* 
 Zestaw podstawowy   # 14445180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 34420000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 34425000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 34427000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wylewka wannowa 182 mm 
 # 34410000 
 Wylewka wannowa 228 mm   (bez fot.) 
 # 34411000 

 Wanna 

 * Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni  * Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni 

 Wanna 
przyścienna z półką**, z akrylu
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
 # 39955000 

 Wanna 
przyścienna bez półki, z akrylu
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
 # 39957000 

 **  Do montażu wanny niezbędna jest ściana 

 Wanny akrylowe 
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 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 34715000 
 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 34716000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 34705000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – 
przełączającym 
 Element zewnętrzny   # 34725000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Termostaty/Zawory 

 Dwuuchwytowa bateria termostatycz-
na wannowa natynkowa 
 # 34435000 

 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa
z termostatem, natynkowa 
 # 34635000 

 Showerpipe z termostatem 
 # 34630000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 34620000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 34625000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Prysznic 
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 Dysza prysznicowa Axor 
z kwadratową rozetą 
 # 28469000 

 Głowica prysznicowa 
 # 34610000 
 Płytka ścienna 
 # 34612000 
 Ramię głowicy 230 mm 
 # 27412000 

 Termostaty/Zawory 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 34960000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 34920000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Prysznice/Uchwyty 

 Raindance S 150 AIR 3jet
Dysk prysznicowy 
 # 28519000 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: dysk prysznicowy,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27981000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 39525000 

 Przyłącze węża deLuxe z zaworem
zwrotnym 
 # 27451000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27418000 
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 Akcesoria 
 (pasujące do Axor® Citterio M) 

 Mydelniczka 
 # 41733000 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 41734000 

 Oświetlenie ścienne
pojedyncze 
 # 41556000 

 Oświetlenie ścienne
podwójne 
 # 41566000 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 41719000 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 334 mm 
 # 41730000 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
 # 41550000 
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 Haczyk pojedynczy 
 # 41537000 

 Dwuramienny wieszak na ręcznik 
420 mm 
 # 40820000 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 41528000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 41738000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 41735000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem,
wersja stojąca 
 # 41536000 

 Chrom
(-000) 

 Wieszak na ręcznik
ø 177 mm 
 # 41721000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
 # 41780000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
 # 41760000 
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 Kontynuacja historii sukcesu dzięki umiejętności 
przemiany? Axor Uno2 odziedziczyła od Axor Uno 
znajomy język designu nadając mu bardziej wysu-
blimowany, minimalistyczny wdzięk. Tak narodziła 
się nowa perspektywa dla architektury wnętrz rozu-
mianej jako sztuka oryginalnej ekspresji. Axor Uno2 
to obywatelka łazienkowego świata o szerokich 
horyzontach. 
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 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 38025000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 38027000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
Highriser 
 # 38040000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
bez cięgła 
 # 38047000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 38053000 

 Axor® Uno2 
 Umywalka 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 38020000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 38022000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 38024000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką 
 # 38030000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką, bez cięgła 
 # 38031000 

 Zawór stojący do umywalki
(tylko do zimnej wody) 
 # 38130000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa z płytką , wylewka 
225 mm 
 Element zewnętrzny   # 38115000 
 Wylewka 165 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 38112000 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa, z rozetą, wylewka 
225 mm 
 Element zewnętrzny   # 38116000 
 Wylewka 165 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 38113000 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką do małej umywalki 
 # 38045000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 38035000 

 Misa umywalkowa, 600 mm 
 # 42305000 

 Misa umywalkowa, 800 mm 
 # 42300000 
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 Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa 
 # 38420000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 38425000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 38427000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 38210000 

 Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
 # 38222000 

 Bidet 

 Wylewka wannowa 188 mm 
 # 38410000 

 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 38480000 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 38444000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   # 38454000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 4-otworowa bateria wannowa
z termostatem do montażu na brzegu
wanny 
 Element zewnętrzny   # 38461000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 15460180 

 4-otworowa armatura wannowa
z termostatem do montażu na cokole
z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 38466000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 15465180 
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 Fixfi t Stop 
 # 38882000 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 38976000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 38933000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny   # 38720000 
 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 38700000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 38375000 
 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 38715000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 
wannowa natynkowa 
 # 13241000 

 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa
z termostatem, natynkowa 
 # 13261000 

 Termostaty/Zawory 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 38625000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 38620000 

 Prysznic 
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 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28484000 
 Głowica talerzowa ø 240 mm   (bez fot.) 
 # 28494000 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409000 
 Ramię głowicy 389 mm   (bez fot.) 
 # 27413000 

 Przyłącze węża deLuxe z zaworem
zwrotnym 
 # 27451000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 28331000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27418000 

 Głowica talerzowa ø 240 mm 
 # 28494000 
 Głowica talerzowa ø 180 mm   (bez fot.) 
 # 28484000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479000 

 Dysza boczna Axor 
z okrągłą rozetą 
 # 28464000 

 Prysznice/Uchwyty 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: dysk prysznicowy,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27986000 
 Drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
 (bez fot.) 
 # 27989000 

 Raindance S 150 AIR 3jet
Dysk prysznicowy 
 # 28519000 



136 Axor Uno2

 Szklanka do mycia zębów 
 # 41534000 

 Oświetlenie ścienne/sufi towe, 
pojedyncze 
 # 41556000 

 Akcesoria 

 Oświetlenie ścienne/sufi towe, 
podwójne 
 # 41566000 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 41519000 

 Mydelniczka 
 # 41533000 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
 # 41550000 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 418 mm 
 # 41530000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy
938 mm 
 # 41580000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy
738 mm 
 # 41560000 
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 Wieszak na ręcznik
ø 177 mm 
 # 41521000 

 Wieszak na ręcznik jednoramienny 
426 mm 
 # 41520000 

 Haczyk pojedynczy 
 # 41537000 

 Dwuramienny wieszak na ręcznik 
jednoramienny 420 mm 
 # 40820000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem,
wersja stojąca 
 # 41536000 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 41528000 

 Akcesoria 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 41538000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 41535000 

 Chrom
(-000) 

 Kuchnia 

 *-800 kolor stal szlachetna  *-800 kolor stal szlachetna 

 Bateria kuchenna 
 # 38830, -000, -800  * 

 Dwuuchwytowa bateria kuchenna 
 # 38840, -000, -800  * 
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 Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z uchwytem zero 
 # 38000000 
 j.w. bez kompletu odpływowego 
 # 38006000 
 j.w. z rurami miedzianymi 
 # 38003000 

 Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z uchwytem pałąkowym 
 # 38001000 
 j.w. bez kompletu odpływowego 
 # 38007000 
 j.w. z rurami miedzianymi 
 # 38004000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa do małej umywalki 
z uchwytem zero 
 # 38005000 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa do małej umywalki 
z uchwytem pałąkowym 
 # 38015000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 38033000 

 3-otworowa bateria umywalkowa
 ścienna podtynkowa element 
 zewnętrzny 
 Element zewnętrzny   # 38043000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Axor® Uno® 
 Umywalka 

 3-otworowa bateria bidetowa 
 # 38203000 

 Bidet 

 Jednouchwytowa bateria bidetowa z
uchwytem zero 
 # 38200000 

 Jednouchwytowa bateria bidetowa z
uchwytem pałąkowym 
 # 38201000 

 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa, z uchwytem zero 
 # 38400000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa z uchwytem pałąkowym 
 # 38401000 
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 ** -750 kolor Alux 

 Kuchnia 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa, z uchwytem zero 
 Element zewnętrzny   # 38405000 
 j.w. z zabezbieczniem 
 Element zewnętrzny   # 38407000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa, z uchwytem pałąkowym 
 Element zewnętrzny   # 38415000 
 j.w. z zabezbieczniem 
 Element zewnętrzny   # 38417000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Prysznic 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa z uchwytem zero 
 # 38600000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa z uchwytem pałąkowym 
 # 38601000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa z uchwytem zero 
 Element zewnętrzny   # 38605000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Prysznice 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa, z uchwytem pałąkowym 
 Element zewnętrzny   # 38615000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Główka prysznicowa 
 # 38850000 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: główka prysznicowa, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27985000 
 Drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
 (bez fot.) 
 # 27989000 

 Chrom
(-000) 

 Bateria kuchenna 
 # 14850, -000, -750  ** 

 Jednouchwytowa bateria kuchenna dla 
przepływowych podgrzewaczy wody 
 # 14852, -000, -750  ** 

 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z zaworem do zmywarki 
 # 14855, -000, -750  ** 
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 Axor Steel 143

 Stal szlachetna – materiał, który nie ma sobie 
równych. Wytrzymały, ekologiczny, wartościowy. 
Te wszystkie zalety skupia w sobie Axor Steel – 
kolekcja łazienkowa na dziś, jutro i pojutrze. 
Czystość i autentyzm tworzywa w szlachetnej 
oprawie. Projektanci Phoenix Design zredukowali 
język form Axor Steel do dwóch pojęć: koło i kąt 
prosty. Czysta geometria – czyste piękno. 
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 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 35033800 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 35002800 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 35028800 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 35014800 
 Jednouchwytowa bateria kuchenna dla 
przepływowych podgrzewaczy wody 
 # 35022800 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa podtynkowa, 
z rozetą, wylewka 221 mm 
 Element zewnętrzny   # 35116800 
 j.w. z wylewką 161 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 35113800 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Jednouchwytowa bateria
umywalkowa podtynkowa,
z płytką, wylewka 221 mm 
 Element zewnętrzny   # 35115800 
 j.w. z wylewką 161 mm 
 (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 35112800 
 Zestaw podstawowy   # 13622180 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 35202800 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 35444800* 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 Axor® Steel® 
 Umywalka 

 Bidet  Wanna 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 35425800 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 35427800 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 35402800 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny   # 35454800* 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 Wylewka wannowa 180 mm 
 # 35412800 
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 Prysznic 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 35625800 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 35602800 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 35710800 
 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 35715800 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny   # 35930800* 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Wanna 

 Termostaty/Zawory 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny   # 35720800 
 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 35700800 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny   # 35970800* 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 35480800* 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 Bateria termostatyczna prysznicowa, 
natynkowa 
 # 13261800* 

 Bateria termostatyczna wannowa, 
natynkowa 
 # 13241800* 

 Główka prysznicowa 
 # 35852800* 

 Raindance S 150 AIR
Dysk prysznicowy 
 # 28505800* 

 Prysznice/Uchwyty 
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 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28484800* 
 Głowica talerzowa ø 240 mm   (bez fot.) 
 # 28494800* 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409800* 
 Ramię głowicy 389 mm   (bez fot.) 
 # 27413800* 

 Głowica talerzowa ø 240 mm 
 # 28494800* 
 Głowica talerzowa ø 180 mm   (bez fot.) 
 # 28484800* 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479800* 

 Prysznice/Uchwyty 

 Drążek prysznicowy 90 cm 
z wężem prysznicowym 160 cm 
 # 27941800* 

 Przyłącze węża 
 # 35884800 
 Przyłącze węża
z zaworem zwrotnym 
 # 35888800 
 Fixfi t Stop   (bez fot.) 
 # 35882800* 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 35512800 

 Oświetlenie ścienne 
 # 41256800 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 41834800 

 Mydelniczka 
 # 41833800 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 41819800* 

 Akcesoria 

 Haczyk pojedynczy 
 # 41881800 
 Wieszak pojedynczy 
 # 41839800 

 Dysza boczna Axor 
z okrągłą rozetą 
 # 28464800* 
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 Akcesoria 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 332 mm 
 # 41830800 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy
652 mm 
 # 41860800 
 Wieszak na ręcznik kąpielowy
852 mm   (bez fot.) 
 # 41880800 

 Dwuramienny wieszak na ręcznik 
jednoramienny 420 mm 
 # 41820800 

 Wieszak na ręcznik
ø 208 mm 
 # 41821800 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
z osłoną 
 # 41838800 
 Uchwyt do papieru toaletowego bez
osłony   (bez fot.) 
 # 41236800 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 41828800 

 Pojemnik ze szczotką WC 
 # 41835800 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
 # 41250800 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 * Produkt nie w całości ze stali szla chetnej, elementy 
dopasowane kolorystycznie 

 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 # 35807800 
 Armatura kuchenna 
z wyciąganą wylewką prysznicową, 
do przepływowych podgrzewaczy 
wody 
 # 35813800 

 Kuchnia 
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 Styl ziemiański jest odzwierciedleniem pierwotnej 
tęsknoty za prostotą i bezpieczeństwem. Kolekcja 
Axor Terrano pozwala wykreować w łazience świat 
idealny, o którym marzymy. Jej forma jest beztrosko 
piękna, jak przyroda. Wszędzie wygląda naturalnie 
– także w klimacie miasta. 
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 Axor® Terrano® 
 Umywalka 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 37001000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki   (bez fot.) 
 # 37015000 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami krzyżowymi 
 # 37133000 
 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami jednoramiennymi   (bez fot.) 
 # 37135000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna z uchwytami krzyżowymi, 
z wylewką 151 mm 
 Element zewnętrzny   # 37313000 
 j.w. wylewka 224 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37146000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 37200000 

 Bidet 

 3-otworowa bateria bidetowa 
z uchwytami krzyżowymi 
 # 37233000 
 3-otworowa bateria bidetowa 
z uchwytami jednoramiennymi  
 (bez fot.) 
 # 37235000 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna z uchwytami jednoramiennymi, 
z wylewką 151 mm 
 Element zewnętrzny   # 37315000 
 j.w. wylewka 224 mm   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37147000 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
 # 37230000 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej 
 # 37020000 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 
 # 37030000 
 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką do małej umywalki  
 (bez fot.) 
 # 37035000 

 Zawór stojący do umywalki
(tylko do zimnej wody) 
 # 37130000 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami jednoramiennymi, 
z wysoką ruchomą wylewką 
 # 37136000 
 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami krzyżowymi, z wysoką
wylewką   (bez fot.) 
 # 37134000 

 Misa umywalkowa, 800 mm 
 # 42300000 
 Misa umywalkowa, 600 mm   (bez fot.) 
 # 42305000 
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 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 37400000 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
natynkowa 
 # 37432000 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 37455000 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny   # 37417000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa 
ścienna z uchwytami jednoramiennymi
element zewnętrzny 
 Element zewnętrzny   # 37425000 
 j.w. z uchwytami krzyżowymi   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37423000 
 Zestaw podstawowy   # 10422180 

 4-otworowa bateria wannowa 
z uchwytami jednoramiennymi, z 
wysoką wylewką element zewnętrzny 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 37448000 
 j.w. z uchwytami krzyżowymi do 
montażu na brzegu wanny   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37447000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 j.w. z uchwytami krzyżowymi, 
z wysoką wylewką element 
zewnętrzny do montażu na cokole 
z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37456000 
 j.w. z uchwytami jednoramiennymi do 
montażu na cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37457000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 Wylewka wannowa 151 mm 
 # 37410000 

 Dwuotworowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny, 
z uchwytami krzyżowymi 
 Element zewnętrzny   # 37480000 
 Dwuotworowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny, 
z uchwytami jednoramiennymi   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37482000 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 4-otworowa armatura wannowa 
element zewnętrzny do montażu na 
brzegu wanny 
 Element zewnętrzny   # 37445000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex®   # 13444180 
 Element zewnętrzny do montażu na 
cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37453000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex®   # 14445180 

 Element zewnętrzny z uchwytami 
krzyżowymi z termostatem do montażu 
na brzegu wanny   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37461000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex®   # 15460180 
 Element zewnętrzny z uchwytami 
krzyżowymi z termostatem do montażu 
na cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37466000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex®   # 15465180 

 Element zewnętrzny do montażu na 
cokole z płytek, bez płytki 
 Element zewnętrzny   # 37446000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 4-otworowa bateria wannowa 
z uchwytami jednoramiennymi 
do montażu na cokole z płytek   (bez 
fot.) 
 Element zewnętrzny   # 37454000 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 
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 Prysznic 

 Termostaty/Zawory 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 37600000 

 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 37632000 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny   # 37655000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna wannowa, 
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
 # 37241000 

 Bateria termostatyczna pryszni-
cowa, natynkowa, z uchwytem 
krzyżowym 
 # 37261000 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37715000 
 Highfl ow-bateria termostatyczna 
o dużym przepływie, podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym 
 Element zewnętrzny   # 37716000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – 
przełączającym, z uchwytem 
krzyżowym, DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37725000 
 j.w. z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny   # 37705000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z uchwytem jednoramiennym, 
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37710000 
 Highfl ow-bateria termostatyczna 
o dużym przepływie podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym 
 Element zewnętrzny   # 37711000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinająco – 
przełączającym, z uchwytem jedno-
ramiennym, DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37720000 
 j.w. z zaworem odcinającym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37700000 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Showerpipe,
w zestawie termostat natynkowy, 
głowica talerzowa 240 mm,
główka prysznicowa, 
wąż prysznicowy z uchwytem 
 # 37670000 
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 Termostaty/Zawory 

 Zawór odcinający podtynkowy,
z uchwytem krzyżowym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37965000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinający podtynkowy, 
z uchwytem jednoramiennym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny   # 37960000 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór przełączający podtynkowy
Trio®/Quattro®, z uchwytem krzyżowym, 
DN20 
 Element zewnętrzny   # 37925000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Zawór odcinający podtynkowy 
z uchwytem krzyżowym DN20 
Trio®/Quattro® 
 Element zewnętrzny   # 37920000 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28485000 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409000 
 Ramię głowicy 389 mm   (bez fot.)  
 # 27413000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm  
 (bez fot.) 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm   (bez fot.) 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe   (bez fot.) 
 # 27418000 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: główka prysznicowa,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27976000 

 Prysznice/Uchwyty 

 Główka prysznicowa 
 # 36850000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 27521000 

 Przyłącze węża 
 # 27454000 
 Przyłącze węża
z zaworem zwrotnym 
 # 27458000 

 Przyłącze węża z zaworem 
odcinającym i uchwytem krzyżowym 
 # 37883000 
 Przyłącze węża z zaworem 
odcinającym, z uchwytem 
jednoramiennym   (bez fot.) 
 # 37882000 

 Dysza boczna Axor 
z okrągłą rozetą 
 # 28464000 
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 Mydelniczka 
 # 41333000 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 700 mm 
 # 40352000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
 # 41360000 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
 # 41380000 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 334 mm 
 # 41330000 

 Oświetlenie ścienne
pojedyncze 
 # 41356000 

 Oświetlenie ścienne
podwójne 
 # 41366000 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 41334000 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 41319000 

 Akcesoria 
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 Chrom
(-000) 

 Wieszak na ręcznik jednoramienny
442 mm 
 # 41320000 

 Haczyk pojedynczy 
 # 41337000 
 Wieszak pojedynczy 
 # 41383000 

 Wieszak na ręcznik
ø 177 mm 
 # 41321000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem,
wersja stojąca 
 # 41336000 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 41338000 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 41328000 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 41335000 

 Akcesoria 
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 Axor Carlton 163

 Nostalgia jest tęsknotą – za czasem, miejscem, 
historią … które z niewyjaśnionych przyczyn są nam 
bliskie, jak gdyby zapisane były w naszej duszy. 
Może to złote lata dwudzieste z ich stylem glamour 
budzą w Tobie sentyment? Kolekcja łazienkowa 
Axor Carlton poświęcona jest właśnie tym czasom 
i czasy te pomoże Ci przywołać, obudzi fantazję 
i wspomnienia zapisane w duszy. Moda przychodzi 
i odchodzi, lecz Axor Carlton uosabia nieprzemi-
jalne piękno. Nostalgiczne i zarazem – wiecznie 
młode. 
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 Axor® Carlton® 
 Umywalka 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 17010, -000, -090 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
bez kompletu odpływowego 
 # 17018, -000, -090 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
 # 17015, -000, -090 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami krzyżowymi 
 # 17133, -000, -090 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami krzyżowymi do małej 
umywalki 
 # 17123, -000, -090 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami jednoramiennymi 
 # 17135, -000, -090 

 3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami krzyżowymi do małej 
umywalki 
 # 17125, -000, -090 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
ze stałą wylewką 
 # 17032, -000, -090 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 
 # 17030, -000, -090 
 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką do małej umywalki  
 (bez fot.) 
 # 17035, -000, -090 

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 17210, -000, -090 

 Bidet 

 3-otworowa bateria bidetowa 
z uchwytami krzyżowymi 
 # 17233, -000, -090 

 3-otworowa bateria bidetowa 
z uchwytami jednoramiennymi 
 # 17235, -000, -090 

 Jednouchwytowa bateria bidetowa
z ruchomą wylewką 
 # 17230, -000, -090 
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 Wanna 

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
 # 17410, -000, -090 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
natynkowa 
 # 17430, -000, -090 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
do montażu na brzegu wanny 
 # 17470, -000, -090 

 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny  
 # 17415, -000, -090 
 Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem 
 Element zewnętrzny  
 # 17417, -000, -090 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Wylewka wannowa 172 mm 
 # 11410, -000, -090 

 4-otworowa armatura wannowa 
element zewnętrzny do montażu na 
brzegu wanny 
 Element zewnętrzny  
 # 17444, -000, -090 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 Element zewnętrzny do montażu na 
cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny  
 # 17451*, -000, -090 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 Element zewnętrzny do montażu na 
cokole z płytek, bez płytki 
 Element zewnętrzny  
 # 17445*, -000, -090 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 13444180 

 4-otworowa bateria wannowa 
z uchwytami jednoramiennymi 
do montażu na cokole z płytek   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny  
 # 17455*, -000, -090 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 14445180 

 *Główka prysznicowa z białą rączką 
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 Wanna 

 Prysznic 

 4-otworowa armatura wannowa 
z uchwytami krzyżowymi i termostatem 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny  
 # 17461*, -000, -090 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 15460180 

 4-otworowa armatura wannowa 
z uchwytami krzyżowymi i termostatem 
do montażu na cokole z płytek  
 (bez fot.) 
 Element zewnętrzny  
 # 17466*, -000, -090 
 Zestaw podstawowy
w komplecie z Secufl ex® 
 # 15465180 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 17610, -000, -090 

 Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa 
 Element zewnętrzny  
 # 17615, -000, -090 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Showerpipe,
w zestawie termostat natynkowy, 
głowica talerzowa 240 mm,
główka prysznicowa, 
wąż prysznicowy z uchwytem 
 # 17670*, -000, -090 

 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 17630, -000, -090 

 Bateria termostatyczna wannowa, 
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
 # 17241, -000, -090 

 Bateria termostatyczna prysznicowa, 
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
 # 17261, -000, -090 

 Termostaty/Zawory 

 Dwuotworowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny, 
z uchwytami krzyżowymi 
 Element zewnętrzny  
 # 17480, -000, -090 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 Dwuotworowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny, 
z uchwytami jednoramiennymi 
 Element zewnętrzny  
 # 17482, -000, -090 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 *Główka prysznicowa z białą rączką 
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 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączają-
cym, z uchwytem krzyżowym, DN15/
DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 17725, -000, -090 
 j.w. z zaworem odcinającym   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny  
 # 17705, -000, -090 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 17715, -000, -090 
 Highfl ow-bateria termostatyczna 
o dużym przepływie, podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym 
 Element zewnętrzny  
 # 17716, -000, -090 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z uchwytem jednoramiennym, 
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 17710, -000, -090 
 Highfl ow-bateria termostatyczna 
o dużym przepływie podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym 
 Element zewnętrzny  
 # 17712, -000, -090 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym, z uchwytem jednoramiennym, 
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 17720, -000, -090 
 j.w. z zaworem odcinającym,
DN15/DN20   (bez fot.) 
 Element zewnętrzny  
 # 17700, -000, -090 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Zawór odcinający podtynkowy 
z uchwytem krzyżowym DN20 
Trio®/Quattro® 
 Element zewnętrzny  
 # 17920, -000, -090 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Zawór przełączający podtynkowy
Trio®/Quattro®, z uchwytem krzyżo-
wym, DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 17925, -000, -090 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Zawór odcinający podtynkowy,
z uchwytem krzyżowym,
DN15/DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 17965, -000, -090 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinający podtynkowy, 
z uchwytem jednoramiennym,
DN15/DN20  
 Element zewnętrzny  
 # 17960, -000, -090 
 Zestaw podstawowy 
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Termostaty/Zawory 

 Przyłącze węża z zaworem odcinają-
cym i uchwytem krzyżowym 
 # 17883, -000, -090 

 Przyłącze węża z zaworem odcinają-
cym i uchwytem jednoramiennym 
 # 17882, -000, -090 
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 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28487000 
 Głowica talerzowa ø 240 mm  
 (bez fot.)  
 # 28474000 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409000 
 Ramię głowicy 389 mm 
 (bez fot.) 
 # 27413000 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 27521000 

 Akcesoria 

 Oświetlenie ścienne 
 # 41456, -000, -090 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 41434, -000, -090 

 Prysznice/Uchwyty 

 Zestaw prysznicowy
w zestawie: główka prysznicowa,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm 
 # 27947*, -000, -090 

 Przyłącze węża 
 # 27454000 
 Przyłącze węża
z zaworem zwrotnym 
 # 27458000 

 Główka prysznicowa 
 # 17850*, -000, -090 

 Głowica talerzowa ø 240 mm 
 # 28474000 
 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 (bez fot.) 
 # 28487000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
Głowica talerzowa ø 350 mm 
 # 28420000 
 Ramię głowicy 470 mm 
 # 27410000 
 Przyłącze sufi towe 100 mm   (bez fot.) 
 # 27418000 

 Dysza boczna Axor 
z okrągłą rozetą 
 # 28464, -000, -090 

 *Główka prysznicowa z białą rączką 
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 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 345 mm 
 # 41430, -000, -090 
 Wieszak na ręcznik kąpielowy 665 mm  
 (bez fot.) 
 # 41406, -000, -090 
 Wieszak na ręcznik kąpielowy 865 mm  
 (bez fot.) 
 # 41408, -000, -090 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 41438, -000, -090 

 Akcesoria 

 Mydelniczka 
 # 41433, -000, -090 

 Wieszak na ręcznik
ø 177 mm 
 # 41421, -000, -090 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 41428, -000, -090 

 Wieszak na ręcznik jednoramienny
428 mm 
 # 41420, -000, -090 

 Półka szklana 
Wymiar zewnętrzny 700 mm 
 # 40352, -000, -090 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 41435, -000, -090 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 41419, -000, -090 

 Chrom
(-000) 

 Chrom/
kolor złoto
(-090) 

 Haczyk pojedynczy 
 # 41337000 
 Wieszak podwójny 
 # 41383000 





Axor®      Montreux  
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 Czas refleksji … nad historią, nad prawdziwy-
mi wartościami, nad sztuką życia. Autentyczna 
w stylistyce Belle Epoque kolekcja łazienkowa 
Axor Montreux sprawia, że na nowo ożywa czas 
zagubiony gdzieś pomiędzy monarchią a nowo-
czesnością, romantyczną epoką kuracji u wód, 
a rewolucją przemysłową. Równie na czasie 
w architekturze i aranżacji wnętrz jest mix stylów – 
klasyka przeplata się z nowoczesnością, barok 
z futuryzmem. Przejrzysta geometria kolekcji 
Axor Montreux otwiera szerokie pole do popisu 
dla najróżniejszych rozwiązań aranżacyjnych 
wyzwalających unikalność w łazienkach. 
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 Axor® Montreux 
 Umywalka 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
 # 16502, -000, -820, -830 
 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
do miski umywalkowej bez kompletu
odpływowego 
 # 16506, -000, -820, -830 
 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z rurami miedzianymi 
 # 16504, -000, -820, -830 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką do małej umywalki 
 # 16505, -000, -820, -830 

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 16513, -000, -820, -830 

 Zawór stojący do umywalki
(tylko do zimnej wody) 
 # 16530, -000, -820, -830 

 Trzyotworowa bateria umywalkowa
ścienna 
 Element zewnętrzny  
 # 16532, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy   # 10303180 

 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa
z mostkiem 
 # 16510, -000, -820, -830 

 Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
 # 16520, -000, -820, -830 

 Bidet 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
do montażu w podłodze z główką
prysznicową* 
 Element zewnętrzny  
 # 16547, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy   # 16549180 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
natynkowa z główką prysznicową* 
 # 16540, -000, -820, -830 

 Dwuuchwytowa bateria wannowa
na brzeg wanny z główką prysznicową* 
 # 16542, -000, -820, -830 

 Wanna 

 *Główka prysznicowa z białą rączką 

 3-otworowa bateria bidetowa 
 # 16523, -000, -820, -830 
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 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na cokole z płytek 
 Element zewnętrzny  
 # 16544*, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy   # 14445180 

 4-otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny  
 # 16546*, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy   # 13444180 

 Wanna 

 Prysznic 

 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa 
 # 16560, -000, -820, -830 

 Montreux:
bateria termostatowa natynkowa z
zaworem odcinająco-przełączają-
cym, głowica talerzowa ø 240 mm,
główka prysznicowa*, wąż i uchwyt 
 # 16570, -000, -820, -830 

 *Główka prysznicowa z białą rączką 

 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna 
do montażu na brzegu wanny 
 Element zewnętrzny  
 # 16480, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy   # 13550180 

 Wylewka wannowa 179–233 mm 
 # 16541, -000, -820, -830 
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 *Główka prysznicowa z białą rączką 

 Bateria termostatyczna podtynkowa 
 Element zewnętrzny  
 # 16810, -000, -820, -830 
 Bateria termostatyczna o dużym 
przepływie podtynkowa 
 Element zewnętrzny  
 # 16815, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinającym 
 Element zewnętrzny  
 # 16800, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco – przełącza-
jącym 
 Element zewnętrzny  
 # 16820, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy iBox® universal 
 # 01800180 

 Fixfi t Stop, zawór odcinający 
 # 16882, -000, -820, -830 

 Zawór odcinający podtynkowy 
 Element zewnętrzny  
 # 16871, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy  
 DN15, grzybkowy   # 15973180 
 DN15, ceramiczny   # 15974180 
 DN20, grzybkowy   # 15970180 

 Zawór odcinająco – przełączający
do montażu podtynkowego
Trio®/Quattro® DN20 
 Element zewnętrzny  
 # 16830, -000, -820, -830 
 Zestaw podstawowy 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Termostaty/Zawory 

 Dwuuchwytowa bateria termostatycz-
na wannowa natynkowa 
 # 16241, -000, -820, -830 

 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa
z termostatem, natynkowa 
 # 16261, -000, -820, -830 
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 Przyłącze węża Fixfi t 
 # 16884, -000, -820, -830 

 Uchwyt prysznicowy 
 # 16325, -000, -820, -830 

 Prysznice/Uchwyty 

 Główka prysznicowa* 
 # 16320, -000, -820, -830 

 Zestaw prysznicowy
z główką prysznicową* 
 # 27982, -000, -820, -830 

 Dysza boczna Axor 
z okrągłą rozetą 
 # 28464, -000, -820, -830 

 *Główka prysznicowa z białą rączką 

 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 # 28487, -000, -820, -830 
 Głowica talerzowa ø 240 mm   (bez fot.) 
 # 28474, -000, -820, -830 
 Ramię głowicy 241 mm 
 # 27409, -000, -820, -830 
 Ramię głowicy 389 mm   (bez fot.) 
 # 27413, -000, -820, -830 

 Głowica talerzowa ø 240 mm 
 # 28474, -000, -820, -830 
 Głowica talerzowa ø 180 mm 
 (bez fot.) 
 # 28487, -000, -820, -830 
 Przyłącze sufi towe 100 mm 
 # 27479, -000, -820, -830 
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 Akcesoria 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy 783 mm 
 # 42060, -000, -820, -830 

 Wieszak na ręcznik kąpielowy
983 mm 
 # 42080, -000, -820, -830 

 Lampa ścienna pojedyncza 
 # 42056, -000, -820, -830 

 Szklanka do mycia zębów 
 # 42134, -000, -820, -830 

 Kubek do mycia zębów
z otworami na szczoteczki 
 # 42034, -000, -820, -830 

 Dozownik na myło w płynie 
 # 42019, -000, -820, -830 

 Mydelniczka 
 # 42033, -000, -820, -830 

 Koszyczek na mydło do montażu
na drążku prysznicowym 
 # 42066, -000, -820, -830 

 Koszyczek na mydło do montażu
na ścianie 
 # 42065, -000, -820, -830 

 Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 463 mm 
 # 42030, -000, -820, -830 
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 Lustro kosmetyczne z ruchomym
uchwytem 
 # 42090, -000, -820, -830 

 Uchwyt do papieru toaletowego 
 # 42036, -000, -820, -830 

 Wieszak na ręcznik jednoramienny 
433 mm 
 # 42020, -000, -820, -830 

 Wieszak na ręcznik
ø 208 mm 
 # 42021, -000, -820, -830 

 Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego 
 # 42028, -000, -820, -830 

 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja wisząca 
 # 42035, -000, -820, -830 

 Chrom
(-000) 

 Nikiel 
matowiony
(-820) 

 Nikiel 
polerowany
(-830) 

 Kolory powierzchni nikiel matowiony i nikiel polerowany 
uzyskuje się w technologii PVD, dzięki temu
są szczególnie odporne na uszkodzenia. 

 Akcesoria 

 Haczyk pojedynczy 
 # 42137, -000, -820, -830 

 Dwuuchwytowa bateria kuchenna 
 # 16802, -000, -820 

 Dwuuchwytowa bateria kuchenna
z mostkiem 
 # 16803, -000, -820 

 Kuchnia 





Axor®  Armatura kuchenna 



 Axor  Armatura kuchenna 188 

 Można jeść, aby się tylko nasycić. Można też 
jeść i delektować się – wtedy wszystkimi zmysła-
mi. Właśnie taka filozofia stanowi podstawę dla 
baterii kuchennych Axor. Jako najczęściej używa-
ne narzędzia pracy w kuchni muszą one spełniać 
wymogi szczególne pod względem funkcjonalności. 
Jednocześnie służą – po prostu – dystrybucji wody. 
Niemniej zachwycają, poza jakością i funkcjonal-
nością, szczególnie swym unikalnym wzornictwem. 
Są tak wyjątkowe, jak ludzie, dla których zostały 
stworzone. 
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 Axor® Starck Classic
Bateria kuchenna z uchwytem piórkowym 
 # 10800000 

 Chrom
(-000) 

 Axor® Starck
Bateria kuchenna z uchwytem cylindrycznym 
 # 10801000 

 Axor® Citterio 

 Axor® Citterio
Bateria kuchenna ze stałą wylewką 
 # 39850, -000, -800 
 Jednouchwytowa bateria kuchenna dla 
przepływowych podgrzewaczy wody 
 # 39852, -000, -800 

 Axor® Citterio
Bateria kuchenna z wyciąganą 
wylewką 
 # 39835, -000, -800 

 Axor® Citterio Semi-Pro 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 # 39840, -000, -800 

 Axor® Starck Semi-Pro
Bateria kuchenna 
 # 10820000 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 Chrom
(-000) 

 Chrom
(-000) 

 Chrom
(-000) 

 Chrom
(-000) 

 Chrom
(-000) 

 Armatura kuchenna 
 Axor® Starck 



 Axor  Armatura kuchenna   191

 Axor® Uno
Bateria kuchenna 
 # 14850, -000, -750 
 Jednouchwytowa bateria 
kuchenna dla przepływowych 
podgrzewaczy wody 
 # 14852, -000, -750 
 Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z zaworem 
odcinającym   (bez fot.) 
 # 14855, -000, -750 

 Chrom
(-000) 

 Alux
(-750) 

 Axor® Uno2

Bateria kuchenna 
 # 38830, -000, -800 

 Axor® Uno2 
Armatura kuchenna dwuuchwytowa 
 # 38840, -000, -800 

 Axor® Montreux  Axor® Steel® 

 Axor® Steel 
Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką 
 # 35807800 
 Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką 
do przepływowych podgrzewaczy wody 
 # 35813800 

 Axor® Uno2/Uno 

 Chrom
(-000) 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 Nikiel 
matowiony
(-820) 

 Nikiel 
matowiony
(-820) 

 Chrom
(-000) 

 Chrom
(-000) 

 Stal 
szlachetna
(-800) 

 Chrom
(-000) 

 Axor® Montreux
Armatura kuchenna dwuuchwytowa 
 # 16802, -000, -820 

 Axor® Montreux
Armatura kuchenna dwuuchwytowa z mostkiem 
 # 16803, -000, -820 
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 Axor to kolekcje design złożone z mistrzowsko 
współgrających elementów pozwalających wy-
kreować łazienkowe światy o wyraźnie określo-
nej stylistyce. Dla tych, którzy pragną produktów 
skrojonych na miarę jest Manufaktura Axor. Tam 
produkty Axor zmieniają się w unikaty dzięki różne-
go rodzaju artystycznym modyfikacjom – kolorów, 
kształtów, a także powierzchni, np. grawerowaniu. 
Na tym etapie produkty poddawane są praw-
dziwie rzemieślniczej, ręcznej obróbce, a każdej 
interwencji przyświeca umiłowanie szczegółu. Tak 
powstają autentycznie niepowtarzalne łazienki. 

Axor® Manufaktur

Axor Manufaktur
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 Za niska, a może za wysoka? Dopasujemy wysokość armatury sprawiając, że będzie w sam raz! 

 Specjalny kolor powierzchni na życzenie może ozdobić nie tylko arma-
turę, ale nawet klamki od drzwi – tak powstaje piękno całościowe. 

 Szczyt oryginalności – w Manufakturze Axor grawerujemy 
indywidualne symbole. 

 Axor Manufaktur
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