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DeSigNer  
ViSiONS  
fOr yOur  
BAThrOOM. 
KOLEKCJE 
I ROZWIĄZANIA 
OFERUJĄCE ŚWIEŻĄ 
PERSPEKTYWĘ DLA 
ŁAZIENKI JAKO 
ŻYJĄCEJ PRZESTRZENI 
POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY 
Z CZOŁÓWKĄ 
ŚWIATOWYCH 
PROJEKTANTÓW�



Philippe Grohe, 
Szef marki Axor 
i wnuk założyciela 
firmy, w rozmowie�

cO  
cZyNi 
ŁAZieNkĘ 
DOSkO-
NAŁĄ?
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”W dziedzinie innowacji technologicznych hansgrohe ma 
długą tradycję. kiedy design stał się częścią tej historii? 
czy to była logiczna konsekwencja?

Marka Axor powstała w roku 1993, ale już wcześniej firma Hansgrohe 
produkowała wyroby o zaawansowanej technologii, w tym prysznice 
i baterie� Oczywiście, prezentowały się one równie dobrze� Innymi słowy, 
wzornictwo zawsze było priorytetową kwestią w Hansgrohe� Wymienia-
jąc pomysły z innymi projektantami chcieliśmy dorzucić do naszych kon-
cepcji łazienki przyszłości wizje, style życia i trendy wykraczające poza 
sam produkt� Dzięki temu udało się ożywić pomieszczenie i obdarzyć je 
emocjami� A tego nie jesteśmy w stanie zrobić sami� Jest to także coś, 
czego pojedynczy projektant nigdy nie osiągnie� Dlatego też polegamy 
na kilku twórczych projektantach� 

korzystaliście już z usług wielu znakomitych projektan-
tów. czy dla każdej kolekcji wybieracie nowego projek-
tanta?

Obecnie współpracujemy z wieloma międzynarodowymi projektantami 
i architektami, z którymi systematycznie prowadzimy otwarte dyskusje� 
Niektórzy z nich opracowali już dla nas dwie lub trzy kolekcje� 

jak wiele swobody dajecie projektantom?

W pełni ufamy wizjom naszych projektantów i ich innowacyjnemu poten-
cjałowi� Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy z jednym z najsławniej-
szych projektantów naszych czasów, naprawdę przeżyliśmy wielkie 
olśnienie� Pierwsza kompletna łazienka z bateriami, prysznicami, umywal-
kami, wanną i toaletą wyszła z jednego źródła� Łazienka Philippe’a 
Starcka� To była rewolucja�

Od tego czasu, czy to już coś więcej niż tylko baterie?

No tak� Chodzi o całe pomieszczenie, o atmosferę, a przede wszystkim 
o nowe spojrzenie na życie i sposób w jaki wykorzystujemy wodę 

w łazience� Z tego powodu, plusem jest, jeżeli nasi projektanci są także 
projektantami wnętrz lub architektami� Pracujemy z nimi nie tylko nad bate-
riami i prysznicami, ale także nad projektami umywalek, wanien, akceso-
riów oraz, oczywiście, nad projektami ogólnych rozwiązań dla łazienek�

poszukujecie projektantów o różnych, czasem nawet 
mocno przeciwstawnych, stylach i podejściu. co uważacie 
za owocną współpracę z twórczymi umysłami?

Dla marki Axor liczy się przede wszystkim wizja projektanta� Projektanci 
powinni opracowywać swoje własne osobiste łazienki� Nie traktujemy ich 
jak dostawców, ale jak twórczych partnerów, z którymi wymieniamy 
pomysły jak równy z równym� W trakcie takiego procesu każdy z partne-
rów wnosi swoje własne doświadczenie� My wnosimy nasze doświad-
czenie związane z wodą i łazienkami przemysłowymi, a także pewną 
kulturą projektowania�

W jakim stopniu wymagania dotyczące łazienek zmieniły 
się przez ostatnie lata i dekady?

Łazienka zmienia się z miejsca, gdzie dbamy o higienę, w przestrzeń 
życiową� Można to częściowo przypisać naszym nawykom związanym 
ze stylem życia� W przeszłości mieliśmy bardzo bliskie związki z naturą� 
Obecnie nasze życie zdominowane jest przez zurbanizowany świat 
i gorączkowy pośpiech dnia codziennego� Dlatego też rośnie w nas 
potrzeba poczucia spokoju i natury� Coraz więcej osób odkrywa, że 
łazienka jest miejscem relaksu i dobrego samopoczucia� My zaś uwa-
żamy, nie bez pewnej dumy, że przyczyniliśmy się do tego w istotny spo-
sób� Antonio Citterio powiedział kiedyś, że wystarczy 30 sekund pod 
prysznicem, aby się umyć� Dlaczego zatem bierzemy prysznic przez trzy 
lub pięć minut? Ponieważ potem czujemy się odmienieni� Prysznic jest jak 
godzina jogi� Jednakże, dobre samopoczucie oznacza także zużycie 
wielkich ilości wody, co oczywiście stanowi dla nas technologiczne 
wyzwanie� Ostatecznie jedno jest pewne: musimy oszczędzać ten drogo-
cenny dar, jakim jest woda� Tak więc na pewno nie spoczniemy na tym, 
czego już dokonaliśmy� 

”



AXOr W DiAlOgu  
Ze ŚWiATOWej SŁAWy 
prOjekTANTAMi. 

phOeNiX DeSigN

 · Biuro projektowe założone w 1987 r� przez Toma 
Schönherr’a (urodzony w 1954 r�) i Andreasa 
Haug’a (urodzony w 1946 r�)

 · Studia wzornictwa użytkowego w Stuttgarcie 
i Tokio�

 · Do grona ich partnerów należą firmy Loewe, 
Sharp, Siemens, Miele, Lamy, Gira i Duravit�

 · Współpraca z Hansgrohe od 40 lat

philippe STArck

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

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

 · Współpracuje z marką Axor od 1992 r�

ANTONiO ciTTeriO

 · Architekt i projektant
 · Urodził się w Medzie, we Włoszech, w 1950 r�
 · Otworzył swoje pierwsze biuro w Mediolanie 
w 1972 r�

 · Do grona jego partnerów należą firmy B&B 
Italia, Vitra, Kartell, Arclinea, Artemide i Flos�

 · Projekty: Bulgari Hotels & Resorts in Milan 
and Bali, W Hotel in Milan

 · Współpracuje z marką Axor od 2001 r�
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rONAN & erWAN BOurOullec

 · Projektanci
 · Urodzili się w Quimper, we Francji, w 1971 
i 1976 r�

 · Joint studio w Paryżu od 1999 r�
 · Do grona Ich partnerów należą firmy Vitra, 
Kvadrat, Cappellini, Ligne Roset, Kartell i Alessi�

 · Projekty: Floating House, ekspozycje w Galerie 
Kreo w Pariyżu, Kvadrat Showroom w Stockhol-
mie i Kopenhadze, Restauracja Dos Palillos 
w Casa Camper w Berlinie

 · Współpraca z marką Axor od 2004 r�

jeAN-MArie MASSAuD

 · Projektant
 · Urodził się w Tuluzie, we Francji, w 1966 r�
 · Studio Massaud założył w roku 2000 wspólnie 
z architektem Daniel Pouzet

 · Do grona jego partnerów należą Cassina, Porro, 
Cacharel, Poliform i Poltrona Frau�

 · Projekty: Stadion Chivas i apartamenty Life Reef 
w Guadalajara w Meksyku, Tanabe House 
w Fukuoce w Japonii

 · Współpracuje z marką Axor od 2004 r�

pATriciA urquiOlA

 · Architektka i projektantka
 · Urodziła się w Oviedo, w Hiszpanii,  
w 1961 r�

 · Własne studio projektowe w Mediolanie 
od 1998 r�

 · Do grona jej partnerów należą firmy Moroso, 
Molteni, B&B Italia, Driade, Flos i Emu

 · Projekty: Hotel Mandarin Oriental w Barcelo-
nie, W Hotel Vieques Island w Puerto Rico

 · Współpracuje z marką Axor od 2004 r�



 jeAN-MArie MASSAuD

Ten francuski projektant jest jednym z wiodących przedstawicieli wzornictwa 
inspirowanego naturą� Często znajduje modele dla swoich projektów i architek-
tury w naturze� Nie ma najmniejszej wątpliwości, że hotel klubowy „Trufla” rze-
czywiście przypomina naturalną truflę� Jego najnowsze dzieło, meksykański sta-
dion piłkarski „Chivas” harmonijnie wplata się w wulkaniczny krajobraz�

 MA- 
kiNg 
 Of
jAk 
pOWSTAje 
kOlekcjA.
NA PRZYKŁADZIE
KOLEKCJI AxOR 
MASSAUD� 
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 Już w 2005 roku Jean-Marie Massaud zrealizował swoją wizję idealnej łazienki w projekcie Axor WaterDream� Dla niego jest to symbioza naturalnych żywiołów 
ognia, wody, ziemi i powietrza�

Wszystkie nowe kolekcje marki Axor wyłoniły się z osobistej wizji� Dla 
Jean-Marie Massaud łazienka jest przestrzenią do życia, w której znika 
technologia, a emocje i związane z nimi komfort oraz wygoda wychodzą 
na pierwszy plan� Opisując swój projekt WaterDream, zapoczątkowany 
w ramach współpracy z marką Axor w 2005 roku, powiedział: „Wyobra-
żam sobie jezioro w samym sercu krajobrazu� Chcę się czuć, jakbym sie-
dział przy ognisku, słuchając muzyki, sącząc szampana i po prostu 
oczyszczał swój umysł� W poczuciu całkowitego rozluźnienia”�

Jaen-Marie Massaud zaczyna projekt od zapoznania się z wnętrzem, 
w którym przebywa jego właściciel� Według projektanta dobre samopo-
czucie to pojęcie holistyczne, które pozwala wodzie, człowiekowi i prze-
strzeni stopić się w jedno�

AXOr WATerDreAM® – WiZjA ŁAZieNki WeDŁug MASSAuD.



W trakcie procesu projektowania 
wizja łazienki marzeń rozwija się w 
harmonijne dzieło, które łączy w so-
bie architekturę, materiały, oświetle-
nie i wyposażenie łazienki�

Wszyscy kreatywni partnerzy 
współpracujący z marką Axor wy-
kraczają wyobraźnią poza fizycz-
ny produkt i jego podstawowe 
przeznaczenie jakim jest higiena� 
Wykorzystując dyskusje pomiędzy 
projektantami i architektami Axor 
rozwija różne koncepcje dotyczą-
ce łazienki i korzystania z niej�

OD  
prOjekTu 
WATerDreAM 
DO ŁAZieNki 
MArZeŃ.

 Rozkład 
łazienki: od spo-
kojnych stref po 
wykorzystanie 
naturalnych mate-
riałów w małych, 
prostych deta-
lach jak świeczki, 
lampy i ramy 
obrazów�
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Więcej informacji na temat łazienki jako oazy relaksu znaleźć można w rozdziale „Łazienkowe inspiracje” na stronach 213/214

Czy łazienka marzeń musi być duża? „Nic z tych rzeczy” twierdzi 
 Philippe Grohe sprzeciwiając się w ten sposób panującej opinii, że sty-
lowe łazienki mogą powstać tylko w pomieszczeniach o odpowiednich 
rozmiarach� „To nie wielkość łazienki określa jej jakość, ale jej podsta-
wowe elementy, które przekazują myśl przewodnią związaną z tym 
pomieszczeniem� Przewodnie koncepcje projektanta dotyczące pomiesz-

czenia i jego wykorzystania mogą zostać zrealizowane także w małych 
łazienkach i w ten sposób uwzględniać wysoce zindywidualizowane 
potrzeby ludzi� Nie bez powodu większość twórczych umysłów to także 
architekci lub projektanci wnętrz i nie bez powodu pracują oni z marką 
Axor nad opracowaniem rozwiązań i elementów ułatwiających rozplano-
wanie przestrzeni małych pomieszczeń�



NATure-iNSpireD DeSigN –  
OD ArMATury pO WieSZAk  
NA rĘcZNiki.

  Jean-Marie Massaud stwarza harmonię form orga-
nicznych i geometrycznych�
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Według wizji doskonałej łazienki Jean-Marie Massaud’a, użytkownik 
doświadcza natury w domu� W związku z tym projektant najpierw projek-
tuje samo pomieszczenie, a na kolejnym etapie wprowadza wyroby, któ-
rych wzornictwo uzupełnia ideę inspirowanej naturą łazienki� Kompletna 
kolekcja łazienkowa została zatem zaprojektowana w charakterystycz-
nym ekologicznym stylu: kamienie, gałęzie, pnie i trawa były inspiracją do 
stworzenia niezwykłej kolekcji� Korpus najbardziej zaskakującego urzą-
dzenia, baterii łazienkowej z jedną dźwignią, przypomina źdźbło trawy� 
Wraz z archetypową półką, bateria staje się funkcjonalną rzeźbą� 

Oprócz baterii, umywalki i wanny także akcesoria zostały zainspirowane 
naturą� Marka Axor zaprojektowała także kosmetyczkę, świecznik, 
mydelniczkę, wazon, kubek na szczoteczkę do zębów oraz wieszak na 
ręczniki według szkiców i zgodnie z wymaganiami francuskiego projek-
tanta� Wieszak na ręczniki odzwierciedla filozofię Massaud’a i wyglą-
dem przypomina rozgałęzione drzewo, wazon poświęcony jest rytual-
nemu wykorzystaniu wody, a kosmetyczka i świecznik przywodzą na 
myśl kamyki pieszczące dłonie�

 Nature-inspired design: Axor 
 Massaud operuje językiem form 
organicznych cytując naturę� Umy-
walka z wodospadem, gałęzie 
drzewa, kamienie�



“klArOWNOŚĆ, cZySTOŚĆ 
i piĘkNO NATurAlNegO 
WODOSpADu.”
W ramach projektu Axor WaterDream, Massaud zamanifestował filozofię 
zgodnie z którą techniczne aspekty baterii powinny zostać ukryte w tle� 
Odchodzi on od typowych elementów sterowania, chcąc jednocześnie 
zapewnić dodatkowe korzyści� Jak więc wygląda bateria, która jest 
czymś więcej niż tylko armaturą?
 
„To, co Massaud nam zaprezentował”, mówi Philippe Grohe, „było abso-
lutnie futurystyczne i nieco szalone�” Przede wszystkim jednak, było to po 
prostu genialne� Dlatego też marka Axor dołożyła wszelkich starań, aby 
urzeczywistnić tę ideę� „Aby zapewnić spokojny i równomierny wypływ 

wody z wylewki baterii, musieliśmy całkowicie przeprojektować jej 
mechanizmy wewnętrzne”, wspomina Horst Flieger, szef działu Badań 
i Rozwoju w Hansgrohe� „Stworzenie optymalnego układu strumienia 
było niezwykle pracochłonne�” Aby stworzyć elegancką końcówkę 
wylewki, eksperci w laboratorium strumienia wody w Hansgrohe musieli 
zmieścić bardzo skomplikowany technologicznie układ na niezwykle pła-
skiej powierzchni� Wynik jest widoczny gołym okiem: bateria, z której 
wypływa piękny wodospad; niezwykle przyjemne w dotyku doświadcze-
nie, które wymaga niewiele wody�

1  Woda płynie gładko wzdłóż równo-
ległych linii�

2  Specjalne zawory spowalniają 
przepływ wody�

3  Stabilizujące obręcze po obu stro-
nach utrzymują łagodny strumień 
w idealnym kształcie�

4  Element silikonowy pozwala utrzy-
mać armaturę w idealnej czystości�

Geometria umywalki została precyzyj-
nie dopasowana do parametrów stru-
mienia�
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 Projektant Jean-Marie Massaud oraz zespół rozwoju marki Axor miesiącami prowadzili ożywione dyskusje� Spotykali się regularnie na zebraniach koordynują-
cych� Po okresie rozwoju trwającym ponad trzy lata, kolekcja Axor Massaud została ostatecznie wprowadzona na rynek�



 Axor Massaud

Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec 
pracochłonny proces, jakiego wyma-
gał gotowy produkt� Każdy ele-
ment poddawany jest jeszcze licz-
nym etapom kontroli jakości, zanim 
znajdzie swoje miejsce w łazience 
Axor  Massaud�

AXOr MASSAuD.  
Ze SchWArZWAlDu 
NA cAŁy ŚWiAT.

 Początki baterii Axor  Massaud: 
wciąż jeszcze surowy i niepozorny 
pręt z mosiądzu, surowiec topi się 
w piecu w temperaturze prawie 
1000 stopni� Teraz płynny metal 
 przybiera swoją typową formę�

Nie tylko wzornictwo jest olśniewające� Każda bateria i każdy prysznic, 
który wywodzi się z korzeni firmy Hansgrohe, spełnia wymagania inno-
wacyjnego konkurencyjnego produktu na globalnym rynku oraz stanowi 
zobowiązanie do zapewnienia najlepszej jakości i wykonania w Niem-
czech�

Fabryka przeznaczona specjalnie na potrzeby marki Axor mieści się 
w samym sercu głównej siedziby Hansgrohe� Produkcja Axor odbywa się 
w Schiltach, w jednym z pięciu zakładów produkcyjnych w Niemczech� 
To tutaj niemiecka technika splata się z latami tradycji, w efekcie czego 
powstaje ponad 5000 różnych wyrobów należących do kolekcji Axor� 
Wykonanie wyróżniające się wzornictwem i technologią�

Krótki rzut oka na procesy produkcji natychmiast uświadamia patrzącemu, 
że zakład nie prowadzi produkcji masowej� W dwukondygnacyjnej hali 
pracownicy wytwarzają produkty w systemie kilkuzmianowym� Prze-
kształcenie wizji projektanta w rzeczywistość wymaga sprawnego rze-
miosła�

Wysokie wymagania prowadzą do powstawania wielu różnych etapów 
produkcji� Obejmują one na przykład precyzyjne odlewanie i wycinanie 
baterii lub poddawanie kanciastych powierzchni jeszcze intensywniejszej 
obróbce, tak by zapewnić ich optymalne chromowanie� Zanim odlew uzy-
ska ostateczny wygląd jest obrabiany podczas wielu pojedynczych pro-
cesów jak surowy diament� Nawet korpus baterii Axor Massaud jest pole-
rowany ręcznie do momentu uzyskania świetlistego blasku�
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 Droga do działu polerowania: 
 jeszcze nieuszlachetniona bateria jest 
polerowana ręcznie� Aby zapewnić 
powierzchni niezwykły blask, wszyst-
kie płaszczyzny są wygładzane ręcz-
nie�

 Bateria umieszczana jest w kąpieli 
elektrolitycznej: korpus wciąż wyko-
nany jest z mosiądzu� W jednym z naj-
nowocześniejszych systemów galwa-
nizacyjnych Axor Massaud pokryty 
zostaje doskonale lśniącą warstwą 
chromu, która sprawi, że bateria 
będzie odporna na zużycie i trwała� 
Aby to osiągnąć, bateria zanurzana 
jest w kilku kąpielach galwanizacyj-
nych nie dłużej niż przez godzinę�

 Jedna bateria Axor Massaud składa się z niemal 30 pojedynczych elemen-
tów� W dziale montażu końcowego doświadczeni pracownicy Axor Massaud 
składają wszystkie części razem, tworząc gotowy produkt: węże i wkład miesza-
jący – stanowiące „silnik” baterii – znikają w korpusie, gotowa wylewka przy-

twierdzana jest do metalowej płytki, a dźwignia jest regulowana� Żaden wyrób 
nie wyjedzie z fabryki w podróż po świecie zanim nie przejdzie testów szczelno-
ści i optymalizacji strumienia�



„chODZi TuTAj O STWOrZeNie 
hArMONii pOMiĘDZy cZŁOWie-
kieM i WODĄ, elikSireM życiA. 
WyrOBy lukSuSOWe ZużyWAjĄ 
MNiej WODy i MNiej eNergii 
elekTrycZNej.”
JEAN-MARIE MASSAUD

Filozofia „wzornictwa inspirowanego naturą” Jeana-Marie Massaud’a 
opiera się na idei harmonii pomiędzy człowiekiem, wodą i przestrzenią� 
Jednakże to współdziałanie wzornictwa, technologii i przemyślanego 
korzystania z zasobów naturalnych kształtuje każdy projekt� W tym sensie 
w Axor szanujemy tak drogocenne zasoby jak woda i energia� Nic dziw-
nego, że także dlatego projektanci decydują się na pracę z Axor�

Przyjazność dla środowiska jest głównym zagadnieniem, które obejmuje 
wiele aspektów, w tym ekologię, oszczędność i odpowiedzialność spo-
łeczną� Łazienka, w której użytkownik ma czuć się dobrze przez 20 lat 
stawia wysokie wymagania w zakresie odpowiedzialności środowisko-
wej: projekt, który zawsze będzie modny, wytrzymałe materiały oraz 
doskonały potencjał innowacyjny w kategoriach jakości i technologii�

Najprawdopodobniej to właśnie nasze położenie w Schwarzwaldzie 
uczy Hansgrohe szanować naturę, na której zawsze polegaliśmy� Dlatego 
też jak najbardziej naturalne jest dla nas to, że odpowiedzialnie korzystamy 
z zasobów wody i energii� W tym sensie firma Hansgrohe zawsze uważała 
się za rycerza w walce o ochronę środowiska – na długo przed tym, jak 
słowo „odnawialność” stało się korporacyjną mantrą�

Klaus Grohe, syn Założyciela firmy i wieloletni Prezes Rady Nadzorczej 
obudził w firmie i jej pracownikach pasję odpowiedzialnej gospodarki 
wodą� „Woda jest czymś znacznie więcej niż towarem konsumpcyjnym� 
To eliksir życia� Z tego powodu zasługuje ona na nasz szacunek i uwagę”� 
Był jednym z pierwszych ludzi w branży promujących technologie oszczę-
dzające wodę� Osobiście przetestował we własnym domu prototyp sys-
temu do recyclingu wody, na którym w 2001 roku oparto system Pontos� 
Wykorzystana w kapieli pod prysznicem i wannie woda, określana mia-
nem „szarej”, jest poddawana procesowi oczyszczania, który umożliwia 
jej powtórne zastosowanie w gospodarstwie domowym�

Przykładowo podczas galwanizacji dział produkcji w Schiltach ma usta-
lony standard w zakresie pełnego poszanowania korzystania z zasobów� 
Poziomy zużycia wody i chemikaliów zostały skutecznie obniżone� Dzięki 
specjalnej metodzie filtracji do wody przedostaje się o 90% mniej substan-
cji czynnych powierzchniowo� To z kolei znacząco i stale obniża nasze 
zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń� Własna elektrownia sło-
neczna firmy wytworzyła 174000 kWh energii elektrycznej od 1994 r� – 
jest to ilość energii wystarczająca do zasilania 45 domków jednorodzin-
nych�
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 Wieża Solarna 
zbudowana w 1994 
roku jest symbolem 
ekologicznej kul-
tury zarządzania 
 Hansgrohe�

 Klaus Grohe, syn Założyciela firmy 
i wieloletni Prezes Rady Nadzorczej 
obudził w firmie i jej pracownikach 
pasję odpowiedzialnej gospodarki 
wodą�

 W sercu 
Schwarzwaldu, 
pierwotny żywioł 
wody jest wszech-
obecny�
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AXOr 
DOOkOŁA 
ŚWiATA
NAjNOWSZe preSTiżOWe ADreSy 
Z MArkĄ AXOr, MiĘDZyNArO-
DOWy pOpyT NA DeSigN i iMpO-
NujĄce ŚWiATy ŁAZieNek

Nie ma dwóch takich samych łazienek� Oprócz różnic w architekturze, 
łazienki nabierają także stylu ich użytkowników, obszaru kulturowego 
oraz, w każdym przypadku, odzwierciedlają osobiste wartości i dążenia� 
Przez wiele lat kolekcje w kilku stylach wzorniczych stanowiły część 
wyjątkowych projektów architektonicznych na całym świecie� Prawdziwie 
imponująca architektura, którą doskonale definiuje motto „wyżej, dalej, 
bardziej luksusowo”� W najwyższej klasy hotelach i budynkach biuro-
wych w światowych metropoliach, na luksusowych jachtach na dalekich 

morzach, w prywatnych samotniach, jak na przykład w afrykańskim 
buszu, albo w innych projektach międzynarodowych� Posiadłości, które 
nie mogą już różnić się bardziej, a jednak mają ze sobą coś wspólnego: 
wysokie zapotrzebowanie na jakość, nowoczesne wzornictwo oraz 
pełne poszanowania korzystanie z wody� Na kilku następnych stronach 
zamieściliśmy inspirujące obrazy imponujących osiągnięć architektonicz-
nych, które całkiem niedawno wyposażono w kolekcje Axor�
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AXOr STArck W SWOiM 
żyWiOle W SpekTAkulArNej 
Wieży

 Burj khAlifA, DuBAi

To wyjątkowe dzieło architektury 
góruje nad metropolią w Zatoce, niby 
miejscowy zrodzony na pustyni kwiat 
o sześciu liściach� Kiedy oddano 
do użytku budynek Khalifa Tower 
w styczniu 2010 r�, pobił on wszel-
kie rekordy� Obecnie jest to naj-
wyższy budynek na świecie, ma 
189 pięter, 900 mieszkań, 37 kondy-
gnacji biurowych, a przy tym mieści 
w sobie Hotel Armani ze 160 poko-
jami i apartamentami� Ponad 5000 
baterii Axor Starck ma swój udział 
w tym rekordzie�
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hOTel MANDAriN OrieNTAl
NOWY PRESTIŻOWY ADRES DLA 
ODWIEDZAJĄCYCH BARCELONĘ 
ZAPROJEKTOWAŁA PATRICIA URQUIOLA�

Otwarty w roku 2010 Hotel Mandarin Oriental mieści się na eleganckiej, 
ulicy handlowej Passeig de Gràcia, o zaledwie rzut beretem od słynnego 
Casa Batlló Gaudí’ego� Architekci Carlos Ferrater i Joan Trias de Bes 
przekształcili obszar o powierzchni 17000 metrów kwadratowych, nale-
żący poprzednio do Banco Hispano Americano w luksusową oazę� 
Wapienna fasada tego dziewięciopiętrowego budynku została w więk-
szości zachowana dzięki olbrzymim wysiłkom� Tylko wejście uzyskało 
bardziej hotelową architekturę ciągnącą się wzdłuż holu do wnętrza 
atrium� Wcześniejsza bankowa przestrzeń transakcyjna mieści teraz lożę 
i restaurację, a także „Bankers’ Bar”� Taras o powierzchni 600 metrów 
kwadratowych, znajdujący się na dachu, oferuje zapierający dech w pier-
siach widok na tę europejską metropolię�

Urodzona w Hiszpanii, laureatka wielu nagród, projektantka, Patricia 
Urquiola, była autorką wystroju wnętrza hotelu� Podkreśla ona azjatyckie 
korzenie wywodzącej się z Hongkongu sieci hoteli i na nowo interpretuje 
szczegóły z własnej europejskiej perspektywy� Charakterystyczne dla 
niej łączenie stylów widoczne jest dosłownie wszędzie: abstrakcyjne 
kwiaty kwitną na pomarańczowym jedwabnym dywanie� Chmury złotych 
liści zdobią sufit restauracji „Moments”� Złote przegrody przypominają 
płoty z kutego żelaza, które widać w całym mieście, a lśniące białe szafy 

przypominają japońskie ręcznie malowane skrzynie� Każdy z 98 poko-
jów i apartamentów ma kremowo-biały wystrój� Podłogi z dębowych 
desek w połączeniu z miękkimi luksusowymi dywanami i stylowymi 
meblami tworzą wyrafinowaną, domową atmosferę – za każdym razem 
nieco inaczej, dzięki czemu każdy pokój jest wyjątkowy�

pOeZjA prZeNikA DO ŁAZieNki.

Patricia Urquiola jest zwolenniczką projektowania pomieszczeń otwar-
tych i harmonijnego łączenia sypialni z łazienką� Wdrażając tę filozofię 
w Mandarin Oriental, Hiszpanka wykorzystuje także swoją kobiecą rękę� 
Ściany z matowego szkła pełnią funkcję przegród nie rozdzielając prze-
strzeni zbyt drastycznie� Naturalne kształty w połączeniu z drewnem two-
rzą żywą, a jednocześnie zmysłową atmosferę�

Orientalne spa na drugiej kondygnacji podziemnej to 1000 metrów kwa-
dratowych czystego luksusu� Dalekowschodnie i orientalne akcenty har-
monijnie wkomponowane są w celowo lekko tylko oświetlone otoczenie 
pomiędzy pokojami relaksu, gabinetami tajskiego masażu, kilkoma łaź-
niami parowymi, saunarium i łaźnią turecką�
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 ŁAZieNki 
DOTkNiĘTe 
kOBiecĄ 
rĘkĄ. 
Kolekcja Axor 
Urquiola nadaje 
łazienkowemu 
wnętrzu zmy-
słowy charakter�

 · Architeci: Carlos Ferrater I Joan Trias 
de Bes, Barcelona/Hiszpania

 · Projekty wnętrz: Patricia Urquiola, 
Mediolan/Włochy

 · Kolekcja: Axor Urquiola

 ciepŁO i BeZpiecZeŃSTWO
Wnętrza zaaranżowane w natural-
nych materiałach, jasna dębowa pod-
łoga i subtelne kolory�



SuNSeeker yAchTS, pOOle

Trójpokładowy jacht motorowy o dłu-
gości 38,62 metrów to dzieło angiel-
skiej prestiżowej stoczni� Luksusowy 
jacht oferuje komfortową przestrzeń naj-
wyższej klasy dla 17 osób�  Sunseeker 
tworzy jachty na miarę dobierając 
parametry i wyposażenie zgodnie z 
wyborem klienta� Dzięki temu każdy 
Sunseeker jest wyjątkowy, zainspiro-
wany przez marzenia� Indywidualny 
styl podkreśla wyposażenie łazienek 
w luksusowe kolekcje marki Axor, jak na 
przykład Axor Citterio M, której design, 
technologia i jakość idealnie współ-
grają z klasą jachtów Sunseeker�

 · Armator: Sunseeker International 
 Limited, Poole/Wielka Brytania

 · Kolekcje: Axor Starck Shower-
Collection i Axor Massaud

hOTel BArVikhA, MOSkWA

Hotel Barvikha Luxury Village, leżący 
na jednym z najbardziej ekskluzyw-
nych przedmieść Moskwy i w bliskim 
sąsiedztwie licznych dobrze znanych 
marek, jest najnowszym przedstawi-
cielem rosyjskiej branży hotelarskiej� 
Ten luksusowy kurort ze stylowym spa 
zaprojektowany został zgodnie z tra-
dycyjną rosyjską architekturą drew-
nianą: przetworzone i naturalne mate-
riały w połączeniu z ciepłymi kolorami 
tworzą stylową atmosferę� Łazienki 
w 65 pokojach i apartamentach są 
elegancko wyposażone w produkty 
Axor Citterio�

 · Architekt: Project Meganom, 
Moskwa/Rosja

 · Projekty wnętrz: Antonio Citterio 
and Partners

 · Kolekcja: Axor Citterio
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hOuSe BuyS, leOpArD creek, 
rpA

Współczesny projekt domu w afry-
kańskim buszu: architekci łączą impo-
nujący, nowy wygląd z nowoczesną 
prostotą będącą hołdem dla kul-
tury afrykańskiej� Współczesna inter-
pretacja klasycznej werandy oferuje 
niczym niezakłócony widok na Park 
Narodowy Krugera; do umeblowa-
nia przestrzeni łazienki wykorzystano 
surowe wyroby afrykańskiego rzemio-
sła� Naturalne wzornictwo umywalki 
i baterii kolekcji Axor  Massaud pod-
kreślają więź z naturą�

 · Architekci: Silvio Rech, Lesley 
 Carstens Architecture & Interior 
 Architecture, Johannesburg/RPA

 · Kolekcja: Axor Massaud

Pozostałe projekty referencyjne znajdują się na naszej stronie internetowej�

eSTADiO chiVAS, 
 guADAlAjArA, MekSyk

Wielofunkcyjny stadion o kształ-
cie wulkanu wtapia się w krajobraz� 
Zamiast typowej bryły architektonicz-
nej Jean-Marie Massaud zaprojek-
tował nowy w ludzkim i społecznym 
wymiarze system, który szanuje krajo-
braz i otoczenie� Pod stadionem obo-
wiązuje zakaz wjazdu pojazdów� Ten 
wielofunkcyjny stadion mogący pomie-
ścić 45000 widzów, posiada tereny 
zabaw dla dzieci, salony piękności, 
ścianę do wspinaczki i tor do jazdy 
na łyżworolkach; jest popularnym 
miejscem rodzinnych spotkań� Zain-
spirowana naturą architektura znaj-
duje swoje odzwierciedlenie także we 
wzornictwie kolekcji Axor Massaud�

 · Architekci: Jean-Marie Massaud 
i Daniel Pouzet, Paryż/Francja

 · Kolekcja: Axor Massaud
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 kOlekcje

Axor Starck 
Axor Starck ShowerCollection
Axor Citterio
Axor Citterio M
Axor Urquiola 
Axor Massaud 
Axor Bouroullec
Axor Uno2

Axor Steel
Axor Carlton 
Axor Montreux
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„Design, który nie ma nic do powie-
dzenia, nie ma racji bytu�“

Philippe Starck to enfant terrible wśród projektantów i jeden z najbardziej obecnie znanych twórczych umysłów� Francuski projektant zdobył sławę dzięki 
wyciskarce do cytryn w formie pająka� Po raz pierwszy trafił na strony gazet kiedy zaprojektował prywatne pokoje dla urzędującego wówczas prezy-
denta Francji, François Mitterranda� Wielu ludzi uważa, że jest w nim coś z geniusza, który nieustannie prowokuje swoim swawolnym, często widowisko-
wym stylem� Starck to po prostu Starck�
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Estetyka minimalizmu� W dzisiejszym szaleństwie codziennego pędu, ludzie coraz bardziej pragną spokoju i prostoty� Kolekcja łazienkowa 
Axor Starck skupia się na rzeczy bardzo prostej – radości, jaką czerpiemy z wody� Zasada redukcji widoczna jest w zastosowaniu pod-
stawowych kształtów i jasnych funkcji� Nic tu nie odciąga naszej uwagi� W efekcie uzyskaliśmy ponadczasową kolekcję łazienkową, która 
zawsze będzie trendy� Tak jak z fontanny wytryskającej z głębi ziemi, możemy zaczerpnąć z kolekcji Axor Starck i odświeżyć nasze ciało 
i umysł w łazience, która oferuje spokój i relaks�
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Bezkompromisowość

Siła

Axor Starck
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Minimalizm

Spokój
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Miejsce ucieczki od szaleńczego pędu naszego świata� 
Przyjazne, domowe akcenty takie jak drewniane panele 
podłogowe, kominek i wanna rozmieszczone w prze-
strzennym pomieszczeniu sprawiają, iż łazienka to miej-
sce relaksu�
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Odkrycie prostoty: kształt bate-
rii łazienkowej inspirowany jest 
 zwykłą pompą wodną�
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Kolumna prysznicowa 
z głowicą deszczową 
wykazuje cechy mini-
malizmu: prosta, funkcjo-
nalna, ponadczasowa�
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Projektując baterię dwu-
uchwytową, Philippe 
Starck zainspirował się 
dwoma płynącymi stru-
mieniami wody�
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Bateria Axor Starck dostępna jest w dwóch różnych wersjach: w wersji cał-
kowicie cylindrycznej i wersji cylindryczno-organicznej z baterią o zaokrą-
glonym kształcie�
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Projekt Axor Starck x przemawia pra-
wie językiem rzeźby� Kwadratowa 
podstawa baterii zdaje się lekko uno-
sić nad umywalką�
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Waterwall wspaniale łączy wszystkie 
istotne elementy prysznica: armaturę 
i półki, głowicę prysznicową i dysze 
boczne�
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321

654

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180 
Nr kat 10111000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180 
bez kompletu odpływowego (bez fot�) 
Nr kat 10117000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 10006000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 160 
do małej umywalki 
Nr kat 10116000

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 10123000

4  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 335 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10120000 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 335 
do miski umywalkowej (bez fot�) 
Nr kat 10129000

5  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10030000

6  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10050000 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej bez kompletu 
odpływowego 
Nr kat 10058000

7  3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10135000

8  3-otworowa bateria umywalkowa  
ścienna, natynkowa, wylewka 125 mm,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10313000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10303180

9  Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 38130000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck

987



umywalka

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · *Kolor: stal szlachetna (-800)

WannaBidet

umywalka

1  Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na baterie) 
Nr kat 10101, -000, -800* 
 Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na zasilacz) 
Nr kat 10140, -000, -800* 
 j�w� bez regulacji temperatury 
(na baterie) (bez fot�) 
Nr kat 10106, -000, -800* 
 j�w� bez regulacji temperatury 
(na zasilacz) (bez fot�) 
Nr kat 10145, -000, -800*

Bidet

2  Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
Nr kat 10211000

Wanna

3  Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 10411000

4  Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10456000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10452180

5  Dwuuchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10458000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10452180

6  Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10416000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 10418000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7  Dwuuchwytowa bateria wannowa, podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 10423000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10422180

8  Wylewka wannowa  
Długość 122 mm 
Nr kat 10410000

9  Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10480000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13550180

7 8 9

654

321

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
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Wanna

Kolor: chrom (-000)

prysznic

Termostaty/Zawory

Wanna

1  4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny, 
Element zewnętrzny  
Nr kat 10444000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
4-otworowa bateria wannowa 
z termostatem do montażu na brzegu 
wanny, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 10461000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15460180

  4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek, 
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 10451000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180 
4-otworowa bateria wannowa  
z termostatem do montażu  
na cokole z płytek, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 10466000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15465180

prysznic

2  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 10611000

3  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10616000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/Zawory

4  Bateria termostatyczna podtynkowa,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10710000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10715000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

6  Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10720000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

8  Zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
Trio®/Quattro® DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 10930000 
Zestaw podstawowy  
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

9  Fixfit Stop 
Nr kat 10882000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck



654

321

Kolor: chrom (-000)

System prysznicowy

System prysznicowy

1  Waterwall system prysznicowy z termostatem,  
głowicą talerzową, dyszami bocznymi i z główką  
prysznicową z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 10920000

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

3  Kolumna prysznicowa z termostatem 
Nr kat 10910000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10902180 
Półka do montażu na kolumnie 
Nr kat 10915000 

prysznice/uchwyty

4  Główka prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000 
Główka prysznicowa z jednym strumieniem (bez fot�) 
Nr kat 10531000

5  Zestaw prysznicowy,  
w zestawie: główka prysznicowa,  
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27980000 
Zestaw prysznicowy, 
w zestawie: główka prysznicowa,  
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27983000

6  Przyłącze węża 
Nr kat 27451000

prysznice/uchwyty

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
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Kolor: chrom (-000)

prysznice/uchwyty

prysznice/uchwyty

1  Głowica prysznicowa 
Nr kat 27490000

2  Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot�) 
Nr kat 28494000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27479000

3  Raindance Royale AIR 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27418000

4  Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000

Akcesoria

5 Oświtlenie ścienne 
Nr kat 40856000

6  Kubek do mycia zębów 
Nr kat 40834000

7  Mydelniczka 
Nr kat 40833000

8 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 40819000

9  Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 600 mm 
Nr kat 40860000

Akcesoria
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
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Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck

Akcesoria

1  Wieszak na ręcznik kąpielowy 930 mm 
Nr kat 40808000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 730 mm 
Nr kat 40806000

2  Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 430 mm 
Nr kat 40830000

3  Wieszak na ręcznik 
ø 225 mm 
Nr kat 40821000

4  Haczyk pojedynczy 
Nr kat 40837000

5  Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 40836000

6  Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 40835000 
Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja stojąca (bez fot�) 
Nr kat 40840000

7  Lustro z oświetleniem 
Nr kat 40141000 
Lustro (bez fot�) 
Nr kat 40140000

kuchnia

8  Bateria kuchenna 
Nr kat 10801000

9  Semi-Pro 
Bateria kuchenna 
Nr kat 10820000 

kuchnia

987
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Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–4) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Classic

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 10018000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki 
Nr kat 10015000

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10020000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
do miski umywalkowej bez kompletu  
odpływowego 
Nr kat 10028000

4  3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10133000

Bidet

5 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 10200000

Wanna

6 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10415000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 10417000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

prysznic

7  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10615000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

kuchnia

8  Bateria kuchenna 
Nr kat 10800000

Wanna

prysznic kuchnia

Bidet
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Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–6) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · ***Odpowiednie tylko do wanien z brzegiem o szerokości do 65 mm

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck x

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
Nr kat 10070000** 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 10077000** 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 10072000**

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 
Nr kat 10071000**

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 300 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10080000**

4  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 550 
Nr kat 10084000**

5 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10074000

6 Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na baterie) 
Nr kat 10170000** 
Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na zasilacz) 
Nr kat 10180000** 
j�w� bez regulacji temperatury 
(na baterie) (bez fot�) 
Nr kat 10175000** 
j�w� bez regulacji temperatury 
(na zasilacz) (bez fot�) 
Nr kat 10185000**

Bidet

7  Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 10205000

Wanna 

8 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 10402000

9  Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 10406000*** 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10452180

Bidet Wanna

987
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**  * Dzięki tej armaturze woda przybiera kształt szerokiego strumie-
nia, który podkreśla naturalny charakter tego żywiołu� Szeroki stru-
mień powstaje bez zmieszania z powietrzem, dlatego w celu uniknię-
cia pryskania wody zalecamy zastosowanie szczególnie głębokich 
umywalek�
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Kolor: chrome (-000)

Wanna

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck x

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10445000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10447000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

2  Wylewka wannowa 165 mm 
Nr kat 10426000

prysznic

3 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 10601000

4 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10645000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/Zawory

5 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 10716000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10717000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

7 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 10726000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8  Zestaw podstawowy, Element zewnętrzny 
Nr kat 10974000 
Zestaw podstawowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

9 Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 180 mm, 
z rurami miedzianymi, Element zewnętrzny 
Nr kat 10934000 
Zestaw podstawowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 39739000

prysznic

Termostaty/Zawory
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Axor Starck ShowerCollection
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„Just mix it“ to motto kolekcji prysznicowej Axor Starck 
ShowerCollection� Dzięki projektowi modułowemu 
prysznic można zmienić w dopasowane do indywidu-
alnych potrzeb spa� Prosty, elastyczny system obejmuje 
główkę prysznicową, armaturę i akcesoria; daje prak-
tycznie nieskończenie wiele możliwości zaprojektowa-
nia całego systemu� Kwadraty o wymiarach 12 x 12 cm 
można zaprojektować w linii prostej lub w dowolnie 
inny sposób – tu wszystko jest możliwe�
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Pojedyncze moduły funkcjonalne 
takie jak główka prysznicowa, 
dysze boczne, zawór i termostat 
można w sposób elastyczny połą-
czyć w jeden inteligentny system 
prysznicowy�



54
55

A
x

o
r®

 S
ta

rc
k 

Sh
ow

er
C

ol
le

ct
io

n



Haute Couture w łazience� Sty-
lowa deszczownica Axor Starck 
ShowerHeaven z trzema róż-
nymi strumieniami to dopełnienie 
ideału prysznica�
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Moduły dodatkowe pogłębiają przyjem-
ność czerpaną z prysznica: począwszy 
od oświetlenia, a skończywszy na opcji 
z głośnikami�
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Kolor: chrom (-000) · *Fragment kolekcji Axor Starck ShowerCollection� Więcej informacji w specjalistycznych punktach handlowych�

Termostaty/Zawory

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck ShowerCollection

Termostaty/Zawory

1 Moduł z termostatem, podtynkowy 
120 x 360 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 10751000*

2 Zestaw podstawowy, Element zewnętrzny  
Nr kat 10755000*

3 Zawór odcinający, podtynkowy 
120 x 120 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 10972000*

4 Trio®/Quattro® Zawór przełączający, podtynkowy 
120 x 120 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 10932000*

5 Moduł z główką prysznicową,  
podtynkowy 120 x 120 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 10651000*
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32

Kolor: chrom (-000) · *Fragment kolekcji Axor Starck ShowerCollection� Więcej informacji w specjalistycznych punktach handlowych�

prysznice

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck ShowerCollection

prysznice

1 Moduł prysznicowy 
120 x 120 mm 
Element zewnętrzny  
Nr kat 28491000*

2 ShowerHeaven  
970 x 970 mm z oświetleniem 
Nr kat 10623800 
ShowerHeaven 
970 x 970 mm bez oświetlenia (bez fot�) 
Nr kat 10621800

3 ShowerHeaven  
720 x 720 mm z oświetleniem 
Nr kat 10627800 
ShowerHeaven  
720 x 720 mm bez oświetlenia (bez fot�) 
Nr kat 10625800
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Kolor: chrom (-000) · *Fragment kolekcji Axor Starck ShowerCollection� Więcej informacji w specjalistycznych punktach handlowych�

Akcesoria

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck ShowerCollection

Akcesoria

1 Półka – długa 
240 x 120 mm 
Nr kat 40873000*

2 Półka – krótka 
120 x 120 mm 
Nr kat 40872000* 

3 Moduł oświetlenia 
120 x 120 mm 
Nr kat 40871000*

4 Moduł głośnika 
120 x 120 mm 
Nr kat 40874000*
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DżeNTelMeN  
WŁOSkiegO 
WZOrNicTWA
Antonio citterio jak mało kto nadaje 
kształt międzynarodowemu wzornictwu.
Pomysły projektanta i architekta z Mediolanu zazwy-
czaj bazują na istniejących już stylach� „Przede wszyst-
kim jestem architektem” to słowa tej analitycznej duszy, 
która czerpie inspiracje ze współczesnego i wielko-
miejskiego stylu życia� Dlatego właśnie dla  Citterio 
rzeczą najważniejszą jest przestrzeń� Na drugim 
 miejscu stoi produkt�

W wieku 13 lat zaprojektował swój pierw-
szy mebel w warsztacie ojca.
W wieku 18 lat, otrzymał nagrodę za projekt ręcznie 
robionego kredensu� W wieku 22 lat otworzył pierw-
sze biuro, jeszcze przed ukończeniem studiów na 
wydziale architektury w Mediolanie� Dzisiaj pracuje 
w nim około 50 osób, a prace obejmują międzynaro-
dowe projekty architektoniczne, projekty wystroju wnę-
trza oraz projekty designerskie: począwszy od metra 
w Mediolanie, skończywszy na biurach i hotelach� 
Prace Citterio to przykład nowoczesnego stylu projek-
towania� W roku 2007 otrzymał on nagrodę „Królew-
skiego 
Projektanta” przyznaną przez British Royal Society�
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Axor Citterio
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Baterie Axor Citterio charakteryzują kąty proste, a przy tym elegan-
cja i klasa� Cechami takimi wyróżniają się wszystkie wersje baterii – 
 począwszy od jednootworowych do klasycznych  trzyotworowych�
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Antonio Citterio zaprojektował smukłe i eleganckie uchwyty baterii łazien-
kowych w stylu włoskiej architektury z lat 30-tych� Również wanna ma cha-
rakter włoskiego stylu�
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Luksusowy prysznic to najwięk-
szy komfort� Zarówno w instalacji 
 natynkowej jak i podtynkowej�
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321

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

umywalka

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–8) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 
Nr kat 39010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 39018000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 39014000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 
do małej umywalki 
Nr kat 39015000

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180 
Nr kat 39031000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180, 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 39032000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180, 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 39033000

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 115 
do małej umywalki 
Nr kat 39035000

5  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 310  
do miski umywalkowej 
Nr kat 39020000

6 Raindance E 240 AIR 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 39034000 
Raindance E 360 AIR 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 39037000

7 Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa,  
z płytką, z wylewką 166 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 39112000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa,  
z płytką, z wylewką 226 mm, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39115000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13622180

8  Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa, 
bez płytki, z wylewką 225 mm, Element zewnętrzny 
Nr kat 39116000  
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa, 
bez płytki, z wylewką 165 mm, Element zewnętrzny 
(bez fot�) 
Nr kat 39113000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 13622180
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321

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

876

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–5) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · * Montaż tylko na gładkiej powierzchni�

umywalka

Bidet

umywalka

1 3-otworowa bateria umywalkowa  
z uchwytami krzyżowymi, z wylewką 140 mm 
Nr kat 39134000* 
j�w� z uchwytami krzyżowymi,  
z wylewką 205 mm (bez fot�) 
Nr kat 39154000* 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 140 mm (bez fot�) 
Nr kat 39133000 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 205 mm (bez fot�)  
Nr kat 39153000

2 3-otworowa bateria umywalkowa  
z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 140 mm 
Nr kat 39135000 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 140 mm (bez fot�) 
Nr kat 39155000 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi,  
z wylewką 140 mm (bez fot�) 
Nr kat 39136000* 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi,  
z wylewką 205 mm (bez fot�) 
Nr kat 39156000*

3 3-otworowa bateria ścienna do  
umywalki z uchwytami krzyżowymi, 
wylewka 166 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 39314000 
Wylewka 226 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39144000 
3-otworowa bateria ścienna do  
umywalki z uchwytami krzyżowymi,  
bez płytki, wylewka 166 mm, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39313000 
Wylewka 226 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39143000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10303180

4 3-otworowa bateria ścienna do umywalki  
z uchwytami jednoramiennymi, bez płytki  
wylewka 166 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 39315000 
Wylewka 226 mm, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39147000 
3-otworowa bateria ścienna do umywalki  
z uchwytami jednoramiennymi,  
wylewka 166 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39316000

 Wylewka 226 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39148000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10303180

5 Elektroniczna bateria umywalkowa, wylewka 165 mm, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 39117000 
Elektroniczna bateria umywalkowa, wylewka 220 mm, 
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39118000 
Element podtynkowy 
Nr kat 16180180

Bidet

6 Jednouchwytowa bateria bidetowa 105 
Nr kat 39200000

7 Jednouchwytowa bateria bidetowa 90 
Nr kat 39210000

8 3-otworowa bateria bidetowa z uchwytami krzyżowymi 
Nr kat 39233000 
3-otworowa bateria bidetowa z uchwytami  
jednoramiennymi (bez fot�) 
Nr kat 39235000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

Kolor: chrom (-000)

Wanna

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 39400000

2 Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową 
Nr kat 39451000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10452180

3 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 39455000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, Element zewnętrzny  
Nr kat 39457000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4 Wylewka wannowa 165 mm 
Nr kat 39410000 
Wylewka wannowa 225 mm (bez fot�) 
Nr kat 39411000

5 Dwuotworowa bateria wannowa do montażu  
na ścianie, element zewnętrzny z płytką i uchwytami  
pojedynczymi, Element zewnętrzny  
Nr kat 39424000 
j�w� z uchwytami krzyżowymi, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39423000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10422180

6  Dwuotworowa bateria wannowa do montażu  
na ścianie, element zewnętrzny bez płytki z uchwytami  
krzyżowymi, Element zewnętrzny  
Nr kat 39425000 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi, Element zewnętrzny 
(bez fot�) 
Nr kat 39428000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10422180

7  3-otworowa bateria wannowa do montażu  
na ścianie, z dyskiem prysznicowym,  
element zewnętrzny z płytką i uchwytami  
pojedynczymi, Element zewnętrzny  
Nr kat 39442000 
j�w� z uchwytami krzyżowymi, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39441000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10303180

8  3-otworowa bateria wannowa do montażu  
na ścianie, z dyskiem prysznicowym,  
element zewnętrzny bez płytki z uchwytami  
krzyżowymi, Element zewnętrzny  
Nr kat 39447000 
j�w� z uchwytami jednoramiennymi, Element zewnętrzny 
(bez fot�) 
Nr kat 39448000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10303180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

5

4

Wanna

Kolor: chrom (-000) · *Montaż tylko na gładkiej powierzchni · **Instalacja wanny wymaga ściany bocznej�

Wanna

1  4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
krzyżowymi, bez płytki, element zewnętrzny  
do montażu na brzegu wanny, Element zewnętrzny  
Nr kat 39445000 
Element zewnętrzny do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39443000* 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
Szablon montażowy 
Nr kat 39449000

  Element zewnętrzny do montażu na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39452000* 
Element zewnętrzny do montażu na cokole z płytek, 
bez płytki, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39453000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

2 4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
jednoramiennymi do montażu na cokole  
z płytek, Element zewnętrzny  
Nr kat 39456000* 
4-otworowa bateria wannowa z pojedynczymi  
rozetami do instalacji na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39454000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

 Element zewnętrzny do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39444000* 
Element zewnętrzny do montażu na brzegu wanny,  
bez płytki, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39446000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
Szablon montażowy  
Nr kat 39449000

3 Dwuotworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
z uchwytami krzyżowymi, Element zewnętrzny  
Nr kat 39480000 
Dwuotworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
z uchwytami jednoramiennymi,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39482000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13550180

4  Wanna 
przyścienna z półką**, z akrylu 
pojemność ok� 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39955000

5 Wanna 
przyścienna bez półki, z akrylu 
pojemność ok� 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39957000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

543

prysznic

Kolor: chrom (-000)

prysznic

1  Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa 
Nr kat 39600000

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa, 
Element zewnętrzny  
Nr kat 39655000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

System prysznicowy

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

4  Showerpipe 
w zestawie: bateria termostatyczna  
natynkowa, głowica talerzowa 180 mm,  
dysk prysznicowy, wąż i uchwyt prysznicowy 
Nr kat 39670000 

5 Showerpipe 
w zestawie: baterią termostatyczną,  
głowicą prysznicową z 3 rodzajami  
strumienia ø 120 mm, dyskiem  
prysznicowym, wężem i uchwytem 
Nr kat 39739000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

Termostaty/Zawory

Kolor: chrom (-000)

Termostaty/Zawory

1 Bateria termostatyczna prysznicowa,  
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
Nr kat 39365000

2 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 39715000 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie, podtynkowa  
z uchwytem krzyżowym, Element zewnętrzny  
Nr kat 39716000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym,  
DN15/DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 39710000 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie podtynkowa  
z uchwytem jednoramiennym, Element zewnętrzny  
Nr kat 39711000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4 Bateria termostatyczna podtynkowa  
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 39725000 
j�w� z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39705000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem jednoramiennym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 39720000 
j�w� z zaworem odcinającym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39700000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6 Zawór odcinający podtynkowy, z uchwytem krzyżo-
wym, DN15/DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 39965000 
Zawór odcinający podtynkowy, z uchwytem jednora-
miennym, DN15/DN20, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 39960000 
Zestaw podstawowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

7 Zawór odcinający podtynkowy Trio®/Quattro® 
z uchwytem krzyżowym DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 39920000 
Zawór przełączający podtynkowy Trio®/Quattro®,  
z uchwytem krzyżowym, DN20, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 39925000 
Zestaw podstawowy  
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

8 Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem krzyżowym 
Nr kat 39883000 
Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem jednoramiennym (bez fot�) 
Nr kat 39882000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

prysznice/uchwyty

Kolor: chrom (-000)

prysznice/uchwyty

1 Raindance S 150 AIR 3jet 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2 Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27981000

3 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 39525000

4 Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000

5 Głowica prysznicowa 3jet ø 120 mm 
Nr kat 39740000 
Ramię głowicy 230 mm 
Nr kat 27412000 
Płytka ścienna 
Nr kat 27419000

6 Głowica prysznicowa 
Nr kat 28489000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000 
Płytka sufitowa 
Nr kat 27419000

7 Głowica prysznicowa 
Nr kat 28489000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000 
Płytka ścienna 
Nr kat 27419000

8 Raindance Royale AIR 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27418000

9 Dysza prysznicowa Axor z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000

A
x

o
r®

 C
itt

er
io



987

4 5 6

321

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
(pasujące do Axor® Citterio)

Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

Akcesoria

1  Oświetlenie ścienne pojedyncze 
Nr kat 41556000

2  Oświetlenie ścienne podwójne 
Nr kat 41566000

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41734000

4 Mydelniczka 
Nr kat 41733000

5 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 41719000 

6 Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41550000

7  Dwuramienny wieszak na ręcznik  
jednoramienny 420 mm 
Nr kat 40820000

8  Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 334 mm 
Nr kat 41730000

9 Wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
Nr kat 41780000 
 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
Nr kat 41760000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio 
(pasujące do Axor® Citterio)

Kolor: chrom (-000) · ***Kolor: stal szlachetna (-800)

Akcesoria

kuchnia

Akcesoria

1 Wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41721000

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41537000

3 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41738000

4 Uchwyt do zapasowego papieru toaletowego 
Nr kat 41528000

5 Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja stojąca 
Nr kat 41536000

6 Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41735000

kuchnia
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

7 Semi-Pro 
Bateria kuchenna 
Nr kat 39840, -000, -800***

8  Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką 
Nr kat 39835, -000, -800***

9 Jednouchwytowa bateria kuchenna  
ze stałą wylewką 
Nr kat 39850, -000, -800*** 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
dla przepływowych podgrzewaczy wody 
Nr kat 39852, -000, -800***
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Axor Citterio M
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Jak wygląda kolekcja produktów 
łazienkowych inspirowanych współ-
czesnym, wielkomiejskim życiem? 
Odzwierciedla ponadczasową 
sztukę współczesnego designu� 
Axor Citterio M przyciąga uwagę 
charakterystyczną smukłą sylwetką�

„M“ symbolizuje mistrzostwo, 
metropolię i Mediolan – rodzinne 
miasto projektanta – Antonio Citte-
rio� Kolekcja doskonale pasuje do 
każdego stylu dzięki swej wyjątko-
wej lekkości�



Urban chic�  Antonio 
Citterio czerpie inspi-
rację ze współcze-
snego miejskiego 
życia� Kolekcja łazien-
kowa przesycona peł-
nią minimalizmu i ele-
gancji, przejrzystości 
i  włoskiego uroku�
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Elegancka, dominująca wysokością 
bateria wyjątkowo dobrze pasuje 
do umywalek wolnostojących� 
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Charakterystyczne 
cechy designu 
 Citterio przejawiają 
się też w kształtach 
prysznica i wanny� 
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321

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–8) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · *Montaż tylko na gładkiej powierzchni�

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 34010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 34017000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 34014000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
współpracuje z przepływowymi 
ogrzewaczami wody 
Nr kat 34012000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki 
Nr kat 34016000

3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 34120000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 34127000 

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z krótką wylewką, 
z płytką, Element zewnętrzny  
Nr kat 34112000 
j�w� z długą wylewką, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34115000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 13622180

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

6 3-otworowa bateria umywalkowa  
z uchwytami jednoramiennymi, z płytką 
Nr kat 34134000*

7 3-otworowa bateria umywalkowa 
z pojedynczymi rozetami 
Nr kat 34133000 

8 3-otworowa bateria umywalkowa z uchwytami 
w kształcie gwiazdy, z pojedynczymi rozetami 
Nr kat 34135000
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Kolor: chrom (-000) · All wash basin mixers (1–3) are fitted with a flow limiter (5 l/min) · *Montaż tylko na gładkiej powierzchni�

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

Bidet Wanna

umywalka

1 3-otworowa bateria ścienna, z wylewką 166 mm,  
z płytką, Element zewnętrzny  
Nr kat 34314000 
j�w� z wylewką 226 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34316000 
3-otworowa bateria ścienna, z wylewką 166 mm,  
z pojedynczymi rozetami, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34313000 
j�w� z wylewką 226 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34315000 
Zestaw podstawowy Nr kat 10303180

2 3-otworowa bateria ścienna z uchwytami  
w kształcie gwiazdy, z wylewką 166 mm, 
z rozetami, Element zewnętrzny 
Nr kat 34215000 
3-otworowa bateria ścienna z uchwytami  
w kształcie gwiazdy, z wylewką 266 mm, 
z pojedynczymi rozetami, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34217000 
Zestaw podstawowy Nr kat 10303180

3 Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 34130000

Bidet

4 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 34210000

5  3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 34213000

Wanna

6 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 34420000

7 Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 34425000 
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa  
z zabezpieczniem, Element zewnętrzny  
Nr kat 34427000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8  Wylewka wannowa 182 mm 
Nr kat 34410000 
Wylewka wannowa 228 mm (bez fot�) 
Nr kat 34411000

9  4-otworowa bateria wannowa z płytką do instalacji  
na brzegu wanny, Element zewnętrzny  
Nr kat 34445000* 
j�w� z pojedynczymi rozetami, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 34444000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex®  
Nr kat 13444180 
Szablon montażowy  
Nr kat 39449000

 4-otworowa bateria wannowa z pojedynczymi  
rozetami do instalacji na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34454000 
j�w� z płytką, Element zewnętrzny (bez fot�)  
Nr kat 34455000* 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex®  
Nr kat 14445180
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654

Wanna

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

System prysznicowy

Wanna

1 4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
w kształcie gwiazdy i rozetami, do montażu  
na brzegu wanny, Element zewnętrzny 
Nr kat 34446000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 13444180 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
w kształcie gwiazdy i rozetami, do montażu  
na cokole z płytek, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 34456000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 14445180

2  Wanna  
przyścienna z półką**, z akrylu 
pojemność ok� 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39955000 

3  Wanna  
przyścienna bez półki, z akrylu 
pojemność ok� 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39957000

System prysznicowy

4 Showerpipe z termostatem 
Nr kat 34630000

prysznic

5 Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa 
Nr kat 34620000

6 Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 34625000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

2

3
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Termostaty/Zawory

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

Kolor: chrom (-000)

Termostaty/Zawory

1 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
wannowa, natynkowa 
Nr kat 34435000

2 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 34635000

3 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 34715000 
Bateria termostatyczna o dużym przepływie  
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 34716000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180 

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

5 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 34725000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180 

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

7 Zawór odcinający z uchwytem  
w kształcie gwiazdy, Element zewnętrzny  
Nr kat 34980000 
Zestaw podstawowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

8 Zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
Trio®/Quattro® DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 34920000 
Zestaw podstawowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180
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prysznice/ 
uchwyty

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio + Toan Nguyen

Kolor: chrom (-000)

prysznice/uchwyty

1  Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27981000  
Raindance S 150 AIR 3jet 
Dysk prysznicowy (bez fot�) 
Nr kat 28519000

2  Główka prysznicowa z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000 
Główka prysznicowa z jednym strumieniem (bez fot�) 
Nr kat 10531000

3 Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 11626000

4 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 39525000 

5 Przyłącze węża deLuxe z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000

6 Głowica prysznicowa 3jet ø 120 mm 
Nr kat 39740000 
Płytka ścienna 
Nr kat 27419000 
Ramię głowicy 230 mm 
Nr kat 27412000

7 Głowica prysznicowa 
Nr kat 34610000 
Płytka ścienna 
Nr kat 27419000 
Ramię głowicy 230 mm 
Nr kat 27412000 

8  Raindance Royale AIR 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27418000

9 Dysza prysznicowa Axor z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000
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Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M
(pasujące do Axor® Citterio M)

Akcesoria

1  Oświetlenie ścienne pojedyncze 
Nr kat 41556000

2 Oświetlenie ścienne podwójne 
Nr kat 41566000

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41734000

4 Mydelniczka 
Nr kat 41733000

5 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 41719000 

6 Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41550000

7 Dwuramienny wieszak na ręcznik 420 mm 
Nr kat 40820000

8 Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 334 mm 
Nr kat 41730000

9  Wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
Nr kat 41780000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
Nr kat 41760000
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Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Citterio M
(pasujące do Axor® Citterio M)

Akcesoria

1 Wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41721000

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41537000

3 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41738000

4 Uchwyt do zapasowego papieru toaletowego 
Nr kat 41528000

5 Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja stojąca 
Nr kat 41536000

6 Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41735000
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Patricia URQUIOLA  
jest hiszpańską architektką i projektantką 

z tendencją do dekoracyjności.  

Mistrzyni stylu FUSION  
wspaniale łączy stare z nowym, wzory  

kwiatowe, folklorystyczne  
i bajkowe. We wszystkich jej kreacjach 

czuć kObIecą Rękę. 
Jej najlepsze projekty to także 
krzesła i fotele zaprojektowane 

dla renomowanych producentów mebli.  
Prasa międzynarodowa już okrzyknęła  

ją NAJLEPSZĄ 
PrOJEktANtkĄ 

w uznaniu za powiew  
świeżości, jakim natchnęła rynek. 
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Axor Urquiola
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Czy łAZIENkA może 

snuć opowieść? 

tak. Oddajmy się marzeniom, 

WSPOMINAJMy, 
pozwólmy, by otaczały nas

rzeczy, które kochamy, a które zgromadziliśmy
w całym okresie naszego życia! 

Patricia Urquiola uwielbia
mix różnych stylów i kształtów.

Wspaniale potrafi połączyć stare z nowym.
każdy pojedynczy element posiada

własny urok i łączy się
z innymi przedmiotami tworząc

przytulną atmosferę domowego ciepła.
Zamiast stylizowanych pokoi, 

mamy okazję poczuć prawdziwą 

esencję ŻyCIA! 
Mistrzynię stylu fusion inspirują

ludzie i ich pragnienia. 

„Chcę, by moje produkty przyciągały
ludzi, by chcieli ich dotknąć, a nie 

tylko na nie patrzeć.“



łAZIENkA, która 
budzi ZMySły.
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kAŻDy ma prawo do pewnej dozy  
prywatności. typowa podwójna umywalka  
niniejszym przeciera szlak dla dwóch  
oddzielnych umywalek.
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Dla urodzonej w Hiszpanii projektantki  

rOśLINy odgrywają istotną rolę.

Oferują prywatność i podnoszą JAkOść 
ŻyCIA.

NOStALgICZNA kąpiel  
w nowoczesnej wAnnIe.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

987

54 6

321

umywalka

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · * Montaż tylko na gładkiej powierzchni ·

A
x

o
r®

 U
rq

ui
ol

a

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 11020000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
bez odpływu 
Nr kat 11021000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małych umywalek 
Nr kat 11025000

3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
do mis umywalkowych 
Nr kat 11023000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
do mis umywalkowych, bez odpływu 
Nr kat 11034000

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
Wylewka 200 mm, Element zewnętrzny 
Nr kat 11026000 
Element podtynkowy (bez fot�) 
Nr kat 10902180

5 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 11024000 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa, 
bez odpływu 
Nr kat 11027000

6 3-otworowa bateria umywalkowa z płytką 
Nr kat 11040000*

7 3-otworowa bateria umywalkowa z rozetami 
Nr kat 11041000

8 3-otworowa bateria umywalkowa,  
Wylewka 168 mm, Element zewnętrzny 
Nr kat 11042000  
3-otworowa bateria umywalkowa, 
Wylewka 228 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 11043000 
Element podtynkowy 
Nr kat 10303180

9 Zawór umywalkowy (tylko zimna woda) 
Nr kat 11120000
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Kolor: chrom (-000) 

Misy umywalkowe

prysznic

Wanna

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

Misy umywalkowe

1 Misa umywalkowa 625 mm, 
kompozyt mineralny, połączenie  
tylko z bateriami bez cięgła 
Nr kat 11300000

2 Misa umywalkowa 625 mm, 
wisząca, kompozyt mineralny 
Nr kat 11302000

3 Misa umywalkowa 500 mm, 
kompozyt  mineralny, połączenie  
tylko z bateriami bez cięgła 
Nr kat 11301000

prysznic

4 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 11220000

5 3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 11223000

Wanna

6 Jednouchwytowa bateria wannowa,  
natynkowa 
Nr kat 11420000

7 Jednouchwytowa bateria wannowa, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11425000 
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
z zabezpieczeniem, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11426000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

8 Bateria wannowa termostatyczna,  
wolnostojąca, z główką prysznicową,, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11422000 
Zestaw podstawowy (bez fot�) 
Nr kat 10452180
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Wanna
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

Wanna

1 Wylewka wannowa, 
długość 171 mm 
Nr kat 11430000 
Wylewka wannowa 
długość 231 mm (bez fot�) 
Nr kat 11431000

2 Komplet wylewka wannowa/uchwyt Porter,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11435000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

3 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11443000 
Element podstawowy 
Nr kat 13444180

4 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11445000 
Element podstawowy 
Nr kat 14445180

5 Wanna 1800 mm, 
wolnostojąca, kompozyt mineralny, 
w komplecie z odpływem i przelewem, 
pojemność ok� 180 l 
(1 os�/70 kg) 
Nr kat 11440000

prysznic

6 Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
natynkowa 
Nr kat 11620000

7  Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11625000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180
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System prysznicowy

6

541

Termostaty/Zawory

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

System prysznicowy

1 Showerpipe z termostatem i główką prysznicową 
Nr kat 11901000 
Element podstawowy 
Nr kat 10902180

Termostaty / Zawory

2 Termostat, Element zewnętrzny  
Nr kat 11730000 
Termostat Highflow, Element zewnętrzny 
Nr kat 11731000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

3 Termostat z zaworem odcinającym,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11732000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

4 Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11733000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

5 Zawór odcinający, Element zewnętrzny 
Nr kat 11960000 
Element podtynkowy 
grzybkowy Nr kat 15973180 
ceramiczny Nr kat 15974180 
grzybkowy Nr kat 15970180

6 Trio®/Quattro®, Element zewnętrzny 
Nr kat 11925000 
Element podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180 
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prysznice/uchwyty
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

prysznice/uchwyty

1 Raindance S 150 AIR 3jet 
dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2 Główka prysznicowa z dwoma  
rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000  
Główka prysznicowa z  
jednym strumieniem (bez fot�) 
Nr kat 10531000

3 Zestaw prysznicowy, 
w zestawie Raindance S 150 AIR 3jet 
dysk prysznicowy, drążek 90 cm 
i wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
Zestaw prysznicowy bez dysku  
prysznicowego (bez fot�) 
Nr kat 27989000

4 Uchwyt Porter 
Nr kat 11626000

5 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 28331000

6 Uchwyt ścienny z zaworem odcinającym 
Nr kat 27451000

7 Raindance E 240 AIR 
1jet głowica prysznicowa  
z ramieniem, długość 223 mm 
Nr kat 27370000 
Raindance E 240 AIR 
1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27380000

8 Raindance E 360 AIR 
1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 27381000 
Raindance E 360 AIR 
1jet głowica prysznicowa  
z ramieniem, długość 223 mm (bez fot�) 
Nr kat 27371000

9 Axor dysza boczna z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000
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Akcesoria

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

Akcesoria

1 Uchwyt z kubkiem do mycia zębów 
Nr kat 42434000

2 Mydelniczka z uchwytem 
Nr kat 42433000

3 Wieszak na ręcznik, 
Wymiar zewnętrzny 320 mm 
Nr kat 42430000

4 Wieszak na ręcznik kąpielowy 
Wymiar zewnętrzny 640 mm 
Nr kat 42460000

5 Wieszak na ręcznik kąpielowy 
Wymiar zewnętrzny 840 mm 
Nr kat 42480000

6 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 42401000 

7 Uchwyt na papier toaletowy 
Nr kat 42436000

8  Pojemnik na szczotkę WC 
Nr kat 42435000
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**Ze względu na stabilność, instalacja wolnostojąca parawanu wymaga zwykle dwóch elementów�

parawan Akcesoria
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grzejnik

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola

grzejnik

1 Grzejnik, wiszący, 
wzór „Chmury“, 
1840 x 553 x 82 mm (Wys�,Szer�,Dł�), 
moc grzewcza ok� 980 W 
(75/65/20°) EN 442 
Nr kat 42501000

2 Parawan /  Grzejnik 
wzór „Chmury”, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys�,Szer�,Dł�), 
moc grzewcza ok� 730 W 
(75/65/20°) EN 442 
Nr kat 42500000** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

3 Parawan / Grzejnik 
Lustro (z jednej strony)/wzór  „Chmury”, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys�, Szer�, Dł�), 
moc grzewcza ok� 730 W 
(75/65/20°) EN 442 
Nr kat 42510000** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

parawan

4 Parawan 
wzór „Chmury“, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys�, Szer�, Dł�) 
Nr kat 42505000** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

5 Parawan 
Lustro (z jednej strony)/wzór „Chmury”, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys�, Szer�, Dł�) 
Nr kat 42511000** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

Akcesoria

6  Lustro obrotowe do grzejnika montowanego  
na ścianie, grzejnika i grzejnika/parawanu, 
1840 x 241 x 13 mm (Wys�, Szer�, Dł�) 
Nr kat 42513000

7 Haczyk pojedynczy do parawanu montowanego  
na ścianie, grzejnika i grzejnika/parawanu 
Nr kat 42515000

8  Wieszak na ręcznik kąpielowy do grzejnika 
montowanego na ścianie, grzejnika i grzejnika/
parawanu, Wymiar zewnętrzny 465 mm 
Nr kat 42516000

9 Mocowanie ścienne do grzejnika  
i grzejnika/parawanu 
Nr kat 42514000

10  Element podstawowy do grzejnika  
i grzejnika/parawanu 
Nr kat 42512180
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jean-Marie Massaud

„Potrzebujemy 
ciepła, 
a 
nie 
grzejników� 
Światła, 
a 
nie 
lamp� 
Nie 
baterii 
łazienkowej, 
lecz 
wody�“ 
W 
poszukiwaniu 
naszych 
prawdziwych 
potrzeb 
 
odwołuje 
się  
do 
naszych 
korzeni� 
Nazwisko 
francuskiego 
projektanta 
znajduje 
się 
wśród 
projektantów 
inspirujących  
się  
naturą� 
Ta 
filozofia 
ogrywa 
wiodąca 
rolę 
we 
wszystkich 
jego 
pracach – 
czy 
to 
w 
projekcie 
sofy, 
hotelu 
czy 
stadionu 
piłkarskiego�



Axor Massaud

Water is the source of all

developed a bathroom concept



Water is the source of all life� Jean-Marie Massaud has developed a bathroom concept that is at one with nature�  

The gush jet becomes a waterfall� The towel holder a branching tree� The bath tub a lake� 

Nature inspired Design�
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Water is the source of all 
life� Jean-Marie Massaud has 
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Water is the source of all
life� Jean-Marie Massaud has

developed a bathroom concept

that is at one with nature� The

gush jet becomes a waterfall�
The towel holder a branching

tree� The bath tub

Nature inspired  

Design

a lake�



Jean-Marie 
Massaud 
wprowadza 
naturę 
do 
naszego 
domu� 
Za 
sprawą 
kolekcji 
Axor Massaud, 
umożliwia 
nam 
doświadczyć  
wody  
poprzez  
nasze  
zmysły�
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Rwący 
potok 
wody 
wylewa 
się 
z  
baterii 
mieszającej 
jak 
wodospad� 
Jednak 
za 
tym 
obfitym, 
jakby 
się 
mogło 
wydawać, 
strumieniem 
wody 
stoi 
wyszukana 
wodoszczędna 
technologia�
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Organiczna 
naturalność 
i 
geometryczne 
powierzchnie 
harmonijnie 
łączą 
się 
w 
jeden 
spójny 
język 
designu�
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Wieszak 
na 
ręcznik 
przypomina 
kształtem 
gałąź 
drzewa�
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Tak 
jak 
nad 
morzem: 
zanurz 
się 
w 
naturalny 
zbiornik 
wodny 
lub 
zrelaksuj 
się 
na 
drewnianej 
powierzchni, 
jak 
na 
plaży�
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud

87

4 6

321

5

umywalka

Misy umywalkowe

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–4) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

Bidet

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 18010000* 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 18014000*

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 18020000* 

3 3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 18013000*

4 3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna, natynkowa, 
z wylewką 167 mm,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 18112000* 
3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna, natynkowa, 
z wylewką 260 mm,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 18115000* 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 18113180

Misy umywalkowe

5 Misa umywalkowa, 600 mm 
Nr kat 42305000

6 Misa umywalkowa, 800 mm 
Nr kat 42300000

Bidet

7 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 18210000

8 3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 18213000

A
x

o
r®

 M
as

sa
ud* 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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Kolor: chrom (-000)

Wanna

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką  
prysznicową, Element zewnętrzny  
Nr kat 18450000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10452180

2 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 18455000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 18457000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 4-otworowa bateria wannowa do montażu  
na brzegu wanny,Element zewnętrzny  
Nr kat 18440000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13444180

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

5 Wylewka wannowa 170 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 18472000 
Wylewka wannowa 260 mm, Element zewnętrzny  
Nr kat 18473000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 18471180

6 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna do montażu  
na brzegu wanny, Element zewnętrzny  
Nr kat 18480000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13550180

7 Wanna 
wolnostojąca, wykonana z pianki poliuretanowej 
z włóknem szklanym i powłoką żelowo-poliestrową, 
korek push-up zintegrowany z kompletem odpływowym, 
pojemność ok� 397 l (1 os�/70 kg) 
Nr kat 18950000

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud



136
137

321

4 5 6

987

Kolor: chrom (-000)

prysznic Termostaty/Zawory

prysznice/uchwyty

prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 18655000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/Zawory

2 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 18740000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 18741000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny  
Nr kat 18745000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
Element zewnętrzny  
Nr kat 18750000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

6 Zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
Trio®/Quattro® DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 18730000 
Zestaw podstawowy  
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

prysznice/uchwyty

7 Raindance S 150 AIR 3jet 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

8 Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot�) 
Nr kat 27989000

9 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 28331000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
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Kolor: chrom (-000)

prysznice/uchwyty

Akcesoria

prysznice/uchwyty

1 Przyłącze węża 
Nr kat 27451000

2 Głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494000 
Głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot�) 
Nr kat 28484000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000

3 Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot�) 
Nr kat 28494000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000

4 Raindance Royale AIR 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27418000

5 Dysza prysznicowa Axor z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000

Akcesoria

6 Świecznik 
Nr kat 42271000

7 Pojemnik owalny 
Nr kat 42272000

8 Mydelniczka 
Nr kat 42233000 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
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Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

Akcesoria

1 Wazon 
Nr kat 42274000

2 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 42234000

3 Lustro wolnostojące 
Nr kat 42240000

4 Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 392 mm 
Nr kat 42230000

5 Wieszak na ręcznik kąpielowy 912 mm 
Nr kat 42280000  
Wieszak na ręcznik kąpielowy 712 mm 
Nr kat 42260000

6 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 42237000

7 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42236000

8 Pojemnik ze szczotką WC 
Nr kat 42235000

9 Wieszak wolnostojący 
Nr kat 42270000

5

1 2 3

8 9
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud



R
E

w

n
na

a
r

n

Bourou l lec

o

Dwaj Francuzi, bracia Ronan i Erwan Bouroullec, 
pozostawiają decyzję co zrobić z ich produktami 
użytkownikom� Ich kreacje powstały w oparciu o 
indywidualistyczne podejście, zakładające, że pro-
dukty powinny po prostu wpasować się w życie użyt-
kownika�

Ronan i Erwan Bouroullec pracują razem od 1999 
w paryskim studio na „Belleville”, twórczym biurze, 
gdzie powstają ich najlepsze i nagradzane produkty 
dla rynku meblarskiego�

Ich cieszące się wyjątkowym powodzeniem projekty 
wystawiano już zarówno w MOMA w Nowym Jorku 
oraz w London Design Museum�
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feel free TO cOMpOSe

Axor Bouroullec to kolekcja, która nie jest oparta na 
sztywnym schemacie� Wprost przeciwnie, jest tak ela-
styczna, że poszczególne elementy można dowolnie 
ze sobą łączyć� Ich organiczny i elegancki wygląd nie 
straci nigdy aktualności� Kolekcja obejmuje ponad 70 
produktów, które otwierają nam niedostępną wcześniej 
w takiej skali możliwość indywidualnego dopasowa-
nia łazienki do naszych potrzeb, pragnień estetycznych 
i przestrzeni� Przed nami wolność w kompozycji�
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Opcje ZWiĘkSZAjĄ SWĄ WielOkrOTNOŚĆ.

Pojedyncze baterie mieszające można umieścić w różnych punk-
tach nad umywalką, na lub wokół niej� Zgodnie z własnym gustem 
i potrzebą�
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Dwie umywalki dla indywidualistów: pozycja bate-
rii całkowicie zależy od indywidualnych preferencji 
i wymogów�
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Półki to element charakterystyczny 
kolekcji Axor Bouroullec� Przyjmują 
one formę oszczędzających prze-
strzeń akcesoriów montowanych 
na ścianie lub na blacie, w formie 
podstawy baterii lub jako półka 
w umywalce, a nawet w formie 
wyeksponowanego systemu baterii 
mieszającej, który można umieścić 
w dowolnym miejscu łazienki�
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Komplet prysznicowy Axor  Bouroullec 
Showerpipe zintegrowany z półką 
stwarza przestrzeń w łazience�
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Feel Free to Compose: dwie półki oferują 
wybór optymalnego miejsca na montaż 
armatury�
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka
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umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 19010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez odpływu (bez fot�) 
Nr kat 19011000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki (bez fot�) 
Nr kat 19013000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez odpływu (bez fot�) 
Nr kat 19014000

2 2-otworowa bateria umywalkowa 195 
Nr kat 19124000 
2-bateria umywalkowa 195 bez odpływu  
(bez fot�) 
Nr kat 19144000 
2-otworowa bateria umywalkowa 155  
(bez fot�) 
Nr kat 19123000 
2-otworowa bateria umywalkowa 155  
bez odpływu (bez fot�) 
Nr kat 19143000

3 3-otworowa bateria umywalkowa 155 
Nr kat 19121000 
3-otworowa bateria umywalkowa 155 bez odpływu 
(bez fot�) 
Nr kat 19141000 
3-otworowa bateria umywalkowa 195 (bez fot�) 
Nr kat 19122000 
3-otworowa bateria umywalkowa 195 bez odpływu 
(bez fot�) 
Nr kat 19142000

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 245 mm,  
podtynkowa, oddzielny uchwyt 
Nr kat 19138000 
2-otworowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 200 mm,  
podtynkowa, dwa uchwyty wolnostojące (bez fot�) 
Nr kat 19137000 

5 2-otworowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 200 mm,  
podtynkowa, dwa uchwyty wolnostojące 
Nr kat 19139000 
2-otworowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 240 mm,  
podtynkowa, dwa uchwyty wolnostojące (bez fot�) 
Nr kat 19140000

6 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, 
do montażu na ścianie, wylewka 245 mm 
Nr kat 19127000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, 
do montażu na ścianie, wylewka 200 mm (bez fot�) 
Nr kat 19125000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 13622180

7 3-otworowa bateria umywalkowa, podtynkowa, do 
montażu na ścianie, wylewka 200 mm 
Nr kat 19135000 
3-otworowa bateria umywalkowa, podtynkowa, do 
montażu na ścianie, wylewka 245 mm (bez fot�) 
Nr kat 19136000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10303180

8 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, natynkowa 
Nr kat 19132400

9 2-otworowa bateria umywalkowa, natynkowa 
Nr kat 19134400
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Kolor: chrom (-000) i alpejska biel /chrom (-400) · Wszystkie baterie umywalkowe (1) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

2

umywalka Bidet

6 7

4 5

Misy umywalkowe

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

umywalka

1 Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 19130000

Bidet

2 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 19210000

3 3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 19213000

Misy umywalkowe

4 Umywalka do zabudowy, 866 mm, 2 półki, 
kompozyt mineralny 
Nr kat 19943000 
Umywalka do zabudowy, 866 mm, 2 półki, 
wisząca, kompozyt mineralny (bez fot�) 
Nr kat 19944000

5 Umywalka, 666 mm, 2 półki, 
do montażu na ścianie, kompozyt mineralny  
Nr kat 19942000 
Umywalka do zabudowy, 666 mm, 2 półki, 
kompozyt mineralny (bez fot�) 
Nr kat 19941000

6 Umywalka do zabudowy, 866 mm, 1 półka, 
kompozyt mineralny 
Nr kat 19945000 
Umywalka do zabudowy, 866 mm, 1 półka,  
wisząca, kompozyt mineralny (bez fot�)  
Nr kat 19946000

7 Umywalka do zabudowy, 595 mm, 1 półka,  
wisząca, kompozyt mineralny 
Nr kat 19948000 
Umywalka do zabudowy, 595 mm, 1 półka, 
kompozyt mineralny (bez fot�) 
Nr kat 19947000
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Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 19420400

2 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa 
Nr kat 19421000 
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa,  
z zabezpieczeniem 
Nr kat 19422000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 2-otworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 19432000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 13550180

4 Wylewka wannowa do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 19417000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 96125000

5 Komplet Secuflex do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 19418000

6 Wylewka wannowa, natynkowa, 224 mm 
Nr kat 19416000 
Wylewka wannowa, natynkowa, 180 mm (bez fot�) 
Nr kat 19415000

7 4-otworowa bateria wannowa do montażu  
na brzegu wanny 
Nr kat 19446000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 13444180 
4-otworowa bateria wannowa do montażu na cokole  
(bez fot�) 
Nr kat 19456000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 14445180

8  Wanna do zabudowy 
wykonana z akrylu, pojemność ok� 192 l 
(1 os / 70 kg), waga z opakowaniem 123 kg, 
wymiary opakowania 2060 x 1030 x 980 mm  
(rama w zestawie) 
Nr kat 19955000
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Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)

prysznic System  
prysznicowy

Termostaty/Zawory

3

8

4

6

5

7

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 19620400

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa 
Nr kat 19621000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

System prysznicowy

3 Showerpipe z termostatem 
Nr kat 19670400

Termostaty/Zawory

4 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna wannowa 
natynkowa 
Nr kat 19741400

5 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 19761400

6 Bateria termostatyczna podtynkowa 
Nr kat 19700000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa  
(bez fot�) 
Nr kat 19702000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym 
Nr kat 19704000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8 Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym,  
element zewnętrzny 
Nr kat 19706000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180
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Termostaty/Zawory

prysznice/uchwyty
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

Termostaty/Zawory

1 Zawór odcinający podtynkowy 
Nr kat 19971000 
Zestaw podstawowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

2 Trio®/Quattro®, Element zewnętrzny 
Nr kat 19981000 
Zestaw podstawowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

prysznice/uchwyty

3 Raindance S 150 AIR 3jet 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

4 Główka prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000  
Główka prysznicowa z jednym strumieniem (bez fot�) 
Nr kat 10531000

5 Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
Zestaw prysznicowy bez dysku prysznicowego 
(bez fot�) 
Nr kat 27989000

6 Uchwyt Porter 
Nr kat 19622000

7 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 28331000

8 Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000
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Akcesoria

prysznice/uchwyty

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

prysznice/uchwyty

1 Raindance E 240 AIR 1jet  
głowica prysznicowa 
z ramieniem 223 mm 
Nr kat 27370000 
Raindance E 240 AIR 1jet  
głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27380000

2  Raindance E 360 AIR 1jet  
głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 27381000 
Raindance E 360 AIR 1jet  
głowica prysznicowa  
z ramieniem 223 mm (bez fot�) 
Nr kat 27371000

3  Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000

Akcesoria

4  Lustro, duże, wiszące 
Nr kat 42685000

5 Lustro, małe, wiszące 
Nr kat 42681000

6 Półka, 250 mm, wisząca 
Nr kat 42671400

7 Półka, 250 mm, wolnostojąca 
Nr kat 42673000

8 Półka, 400 mm, wisząca 
Nr kat 42670400

9  Półka, 400 mm, wolnostojąca  
Nr kat 42672000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec

Akcesoria

1 Półka, 400 mm, do prysznica 
Nr kat 42669400

2 Kubek do mycia zębów 
Nr kat 42634400

3  Wieszak na ręcznik kąpielowy 830 mm 
Nr kat 42660000

4 Wieszak na ręcznik kąpielowy 1080 mm 
Nr kat 42680000

5 Uchwyt 
Nr kat 42630000

6 Wieszak podwójny 
Nr kat 42601000

7 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42636400

8 Pojemnik ze szczotką WC 
Nr kat 42635400



phoenix Design

 Andreas Haug

Wywiad z Andreasem Haug’iem i Tomem Schönherr’em o logice, moralności i magii�

Ich biuro projektowe otrzymało nazwę po mitycznym feniksie, który wybu-
cha płomieniem w momencie powstania z prochu� Andreas Haug i Tom 
Schönherr projektują od 1987 i mogą się pochwalić największą gamą pro-
duktów: od artykułów piśmienniczych do sprzętu gimnastycznego, od tele-
fonów komórkowych do główek prysznicowych� Za swoje prace otrzymali 
ponad 400 nagród�

jaka jest według ciebie definicja projektu dobrej łazienki? 
A jaki to zły projekt?
Andreas haug: Projekt łazienki to rzecz złożona, gdyż dotyczy pro-
duktów montowanych trwale i na stałe� Porównując te wymogi z krótko-
trwałością np� telefonu komórkowego, produkty do łazienki muszą funkcjo-
nować przez znacznie dłuższy okres czasu i nadal cieszyć użytkownika 
mimo upływu lat� Dlatego ważne jest, by projekt był przyjazny dla środowi-
ska i wodooszczędny� Zły projekt to wszystko co jest niefunkcjonalne i nie-
naturalne� 

jakich zasad przestrzegacie? 
Tom Schönherr: Uznajemy trzy podstawowe wartości� Pierwsza to 

logika� Oznacza to, że projekt musi być łatwy w użytkowaniu i funkcjonalny� 
Dobry projekt musi też być rozsądny, przyjazny dla środowiska i trwały – 
to nasza druga zasada: moralności� Trzecią jest magia – produkt musi być 
fascynujący i pożądany� Dla nas dobry projekt to taki, który łączy te trzy 
aspekty�

W jakim stopniu zmieniły się wymagania w zakresie bate-
rii mieszających? czy produkty do łazienki przemawiają 
dziś innym językiem niż kiedyś?
Andreas haug: Projektowanie łazienki zmieniło się fundamentalnie 15 
lat temu i design zaczął odgrywać tu ogromną rolę: baterie mieszające nie 
były już tylko przedmiotami funkcjonalnymi, użytkownicy chcieli, by były 
ładne� Baterie mogą odgrywać solowe role i zwracać na siebie uwagę�

jak się mają wasze związki z wodą?
Andreas haug: Jako pływak mam niezmiernie osobiste związki z wodą� 
Jako projektant, zadaję sobie pytanie: jak oszczędzać wodę? Jak używać 
jej powoli? Kąpiel w wannie nie jest dla mnie taka ważna, wolę prysznic� 
To bardziej wygodne i znacznie bardziej relaksujące�
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 Tom Schönherr

co podoba ci się w pracy z marką Axor?
Andreas haug: Pracujemy z Hansgrohe od 40 lat i zawsze sprawia 
nam to ogromną radość� Hansgrohe to kultura wyszukanego designu, która 
kultywowana jest już przez kolejne pokolenie� Philippe Grohe to niezwykły 
partner z perfekcyjnym zrozumieniem istoty designu� Cenimy innowacyjne 
podejście spółki oraz wolność jaką daje nam ona w projektowaniu�

projektowaliście ekrany, pióra, laptopy, telefony komór-
kowe, drukarki, zegarki, szklanki a nawet dziadki do orze-
chów. Dla jakiego sektora chcielibyście jeszcze zaprojekto-
wać produkty?
Tom Schönherr: Ponieważ uprawiam sport, szczególną radość sprawia 
mi projektowanie sprzętu sportowego i produktów do sportów uprawia-
nych na świeżym powietrzu� “Phoenix Academy” pozwala nam dowolnie 
projektować takie produkty niezależnie, czy jest na nie zamówienie czy nie�

czy jest coś takiego jak typowy design niemiecki?
Tom Schönherr: Oczywiście� Design “Made in Germany” wykazuje 
cechy stworzone przez szkoły Bauhaus i Ulmer� Jednakże, czysty funkcjo-

nalizm, którego szkoły te oczekiwały to już przeszłość� Dzisiaj design nie-
miecki zawiera w sobie też wartości emocjonalne, stał się również bardziej 
zmysłowy�

jak waszym zdaniem wygląda przyszłość designu łazien-
kowego?
Andreas haug: Inteligencja elektroniki to temat na przyszłość� Na przy-
kład, zastosowanie elektroniki wyeliminuje manualne dozowanie wody zim-
nej i ciepłej� Wody będzie można używać w sposób bardziej celowy, inte-
ligentna kąpiel pod prysznicem będzie rzeczywistością – zwykle nie mamy 
poczucia, jak długo stoimy pod prysznicem� Ekscytujący jest dla nas fakt, 
iż ludzie mają poczucie coraz większej łatwości obsługi przy zapewnie-
niu wysokiej jakości�



Od nostalgii do nowoczesności. 
Od stali nierdzewnej do emocji.
Od Axor Uno2 i Axor Steel do 
Axor Carlton i Axor Montreux –  
design by Phoenix Design�
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Axor Uno2
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Styl Axor Uno2 opiera się na prostej, geometrycznej formie�

Axor Uno2 to kolekcja armatury o wysokich, smukłych pod-
stawowych formach, które można dopasować do każ-
dego wnętrza łazienki� Klasyczny minimalizm pozostawia 
ludziom przestrzeń na rozwój własnej osobowości�
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Uno2

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–8) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

Misy umywalkowe

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 38020000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 38022000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 38024000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 38025000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 38027000

3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z wysoką wylewką 
Nr kat 38030000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z wysoką wylewką, bez cięgła 
Nr kat 38031000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki (bez fot�) 
Nr kat 38035000

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z płytką , wylewka 225 mm,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 38115000 
Wylewka 165 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 38112000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa, z rozetą, wylewka 225 mm,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 38116000 
Wylewka 165 mm, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 38113000 
Element podtynkowy 
Nr kat 13622180

5 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, Highriser 
Nr kat 38040000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, bez cięgła 
Nr kat 38047000 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką do małej umywalki (bez fot�) 
Nr kat 38045000

6 3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 38053000

7 Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 38130000

8 Elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 165 mm 
Nr kat 38119000 
Elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 220 mm (bez fot�) 
Nr kat 38120000 
Element podtynkowy 
Nr kat 16180180

Misy umywalkowe

9 Misa umywalkowa, 800 mm 
Nr kat 42300000 
Misa umywalkowa, 600 mm (bez fot�) 
Nr kat 42305000
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Kolor: chrom (-000)

Bidet

Wanna

Bidet

1 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 38210000

2 Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 38222000

Wanna

3 Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
Nr kat 38420000

4 Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 38425000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 38427000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5 Wylewka wannowa 173 mm 
Nr kat 38410000

6 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 38480000 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13550180

7 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny, Element zewnętrzny  
Nr kat 38444000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180  
4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 38454000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180 

8 4-otworowa bateria wannowa 
z termostatem do montażu na brzegu 
wanny, Element zewnętrzny  
Nr kat 38461000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15460180 
4-otworowa armatura wannowa 
z termostatem do montażu na cokole 
z płytek, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 38466000 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15465180
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prysznic

Termostaty/Zawory

prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 38620000

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 38625000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/Zawory

3 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
wannowa natynkowa 
Nr kat 13241000

4 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 13261000

5 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 38375000 
Bateria termostatyczna o dużym przepływie  
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 38715000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 38720000 
Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny  
Nr kat 38700000 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

8 Zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
Trio®/Quattro® DN20, Element zewnętrzny 
Nr kat 38933000 
Zestaw podstawowy  
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Uno2
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prysznice/uchwyty

Kolor: chrom (-000)

prysznice/uchwyty

1 Raindance S 150 AIR 3jet 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2 Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
Drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot�) 
Nr kat 27989000

3 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 28331000

4  Głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494000 
Głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot�) 
Nr kat 28484000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000

5 Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot�) 
Nr kat 28494000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000

6 Raindance Royale AIR 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27418000 

7 Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000

8 Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000
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Kolor: chrom (-000) 

Akcesoria

Akcesoria

1 Oświetlenie ścienne/sufitowe,  
pojedyncze 
Nr kat 41556000

2  Oświetlenie ścienne/sufitowe,  
podwójne 
Nr kat 41566000 

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41534000

4 Mydelniczka 
Nr kat 41533000

5 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 41519000

6 Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41550000 

7 Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 418 mm 
Nr kat 41530000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 938 mm 
Nr kat 41580000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 738 mm 
Nr kat 41560000

8 Wieszak na ręcznik jednoramienny 426 mm 
Nr kat 41520000

9 Dwuramienny wieszak na ręcznik 420 mm 
Nr kat 40820000

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Uno2
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Kolor: chrom (-000) · *Kolor stal szlachetna (-800)�

Akcesoria

Akcesoria

1 Wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41521000

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41537000

3 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41538000

4 Uchwyt do zapasowego papieru  
toaletowego 
Nr kat 41528000

5  Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja stojąca 
Nr kat 41536000

6 Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41535000 

kuchnia

7 Bateria kuchenna 
Nr kat 38830, -000, -800*

8 Dwuuchwytowa bateria kuchenna 
Nr kat 38840, -000, -800*

kuchnia
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Uno2
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Nieodrodny projekt z jednego źródła: czy to w postaci 
trzyotworowej baterii mieszającej, czy jako jedno-
uchwytowa bateria umywalkowa lub prysznicowa�

Axor Steel to kolekcja wysoko technologiczna� Szczotkowana stal nierdzewna łączy w sobie 
zalety materiału wysoko higienicznego i nowoczesnego, modnego wyglądu� Prosty, niemal 
purystyczny design znacząco wpływa na wygląd i poczucie estetyki�
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Kolor: stal szlachetna (-800) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–4) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

2

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Steel

Bidet

umywalka

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

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

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

4 3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 35033800

Bidet

5 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 35202800



180
181

1 2 3

6

54

Kolor: stal szlachetna (-800) · * Produkt wykonany częściowo ze stali szlachetnej, dopasowany kolor powierzchni�

Wanna

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
Nr kat 35402800

2 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 35425800 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 35427800 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 Wylewka wannowa 167 mm 
Nr kat 35412800

4 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 35444800* 
Zestaw podstawowy 
w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180

5 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 35454800* 
Zestaw podstawowy 
w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

6 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny, 
Element zewnętrzny  
Nr kat 35480800* 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13550180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Steel
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Kolor: stal szlachetna (-800) · * Produkt wykonany częściowo ze stali szlachetnej, dopasowany kolor powierzchni�

prysznic 

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 35602800

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 35625800 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/Zawory

3 Bateria termostatyczna wannowa, natynkowa 
Nr kat 13241800*

4 Bateria termostatyczna prysznicowa, natynkowa 
Nr kat 13261800*

5 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 35710800 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 35715800 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
Element zewnętrzny  
Nr kat 35720800 
Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny  
Nr kat 35700800 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

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

Termostaty/Zawory

prysznic

6 7

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Steel
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Kolor: stal szlachetna (-800) · * Produkt wykonany częściowo ze stali szlachetnej, dopasowany kolor powierzchni�

prysznice/uchwyty

prysznice/uchwyty

1 Raindance S 150 AIR 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28505800*

2 Główka prysznicowa 
Nr kat 35852800*

3  Główka prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 28532800*

4 Drążek prysznicowy 90 cm  
z wężem prysznicowym 160 cm 
Nr kat 27941800*

5 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 35512800

6 Przyłącze węża 
Nr kat 35884800 
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 35888800 
Fixfit Stop (bez fot�) 
Nr kat 35882800*

7 Głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494800* 
Głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot�) 
Nr kat 28484800* 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479800*

8 Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484800* 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot�) 
Nr kat 28494800* 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409800* 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413800*
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Steel

3
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Akcesoria

Kolor: stal szlachetna (-800) · * Produkt wykonany częściowo ze stali szlachetnej, dopasowany kolor powierzchni�

Akcesoria

1 Oświetlenie ścienne 
Nr kat 41256800

2 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41834800

3 Mydelniczka 
Nr kat 41833800

4 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 41819800*

5 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41881800 
Wieszak pojedynczy 
Nr kat 41839800

6 Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41250800

7 Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 332 mm 
Nr kat 41830800 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 652 mm 
Nr kat 41860800 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 852 mm (bez fot�) 
Nr kat 41880800

8 Dwuramienny wieszak na ręcznik  
jednoramienny 420 mm 
Nr kat 41820800

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Steel
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Akcesoria

Kolor: stal szlachetna (-800) 

Akcesoria

1 Wieszak na ręcznik 
ø 208 mm 
Nr kat 41821800

2 Uchwyt do papieru toaletowego  
z osłoną 
Nr kat 41838800

3  Uchwyt do papieru toaletowego  
bez osłony 
Nr kat 41236800

4 Uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
Nr kat 41828800

5 Pojemnik ze szczotką WC 
Nr kat 41835800

kuchnia

6 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
Nr kat 35807800  

kuchnia
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Steel
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Axor Carlton
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Design w stylu retro oferujący 
 komfort i wygodę nowoczesnej 
armatury�

Dzięki oszałamiająco pięknym kształtom Axor Carlton przywodzi na myśl wspaniałe dni przepychu hoteli z lat 
20-tych� Kolekcja nostalgiczna, która przetrwa wszystkie trendy�



188
189

A
x

o
r®

 C
ar

lto
n®
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321

Kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–5) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

876

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Carlton

umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 17010, -000, -090 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 17018, -000, -090 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki (bez fot�) 
Nr kat 17015, -000, -090

2 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
ze stałą wylewką 
Nr kat 17032, -000, -090

3  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką 
Nr kat 17030, -000, -090 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką do małej umywalki (bez fot�) 
Nr kat 17035, -000, -090

4 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami krzyżowymi 
Nr kat 17133, -000, -090 
3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami jednoramiennymi (bez fot�) 
Nr kat 17135, -000, -090

5 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami krzyżowymi do małej umywalki 
Nr kat 17125, -000, -090 
3-otworowa bateria umywalkowa z uchwytami 
 krzyżowymi do małej umywalki (bez fot�) 
Nr kat 17123, -000, -090

Bidet

6 Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
Nr kat 17210, -000, -090

7 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
z ruchomą wylewką 
Nr kat 17230, -000, -090

8 3-otworowa bateria bidetowa  
z uchwytami krzyżowymi 
Nr kat 17233, -000, -090 
3-otworowa bateria bidetowa  
z uchwytami jednoramiennymi (bez fot�) 
Nr kat 17235, -000, -090

Bidet
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Kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · *Główka prysznicowa z białym uchwytem

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Carlton

Wanna

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 17410, -000, -090

2 Dwuuchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
Nr kat 17430, -000, -090

3 Dwuuchwytowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 17470, -000, -090

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

5 Wylewka wannowa 143 mm 
Nr kat 11410, -000, -090

6 Element zewnętrzny do montażu na  
cokole z płytek, bez płytki, Element zewnętrzny  
Nr kat 17445*, -000, -090 
4-otworowa armatura wannowa  
element zewnętrzny do montażu  
na brzegu wanny, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 17444, -000, -090 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
Element zewnętrzny do montażu  
na cokole z płytek, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 17451*, -000, -090 
4-otworowa bateria wannowa  
z uchwytami jednoramiennymi  
do montażu na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 17455*, -000, -090 
Zestaw podstawowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

7 4-otworowa armatura wannowa  
z uchwytami krzyżowymi i termostatem  
do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 17461*, -000, -090 
Zestaw podstawowy 
w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15460180 
4-otworowa armatura wannowa  
z uchwytami krzyżowymi i termostatem do montażu na 
cokole z płytek, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 17466*, -000, -090 
Zestaw podstawowy 
w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15465180

8 Dwuotworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
z uchwytami krzyżowymi, Element zewnętrzny  
Nr kat 17480, -000, -090 
Dwuotworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
z uchwytami jednoramiennymi,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 17482, -000, -090 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 13550180
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Kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · *Główka prysznicowa z białym uchwytem

874

prysznic

System prysznicowy Termostaty/Zawory

prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 17610, -000, -090

2 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 17630, -000, -090

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

System prysznicowy

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

Termostaty/Zawory

5 Bateria termostatyczna wannowa,  
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
Nr kat 17241, -000, -090

6 Bateria termostatyczna prysznicowa,  
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
Nr kat 17261, -000, -090

7 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 17715, -000, -090 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie, podtynkowa  
z uchwytem krzyżowym, Element zewnętrzny 
Nr kat 17716, -000, -090 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym,  
DN15/DN20, Element zewnętrzny 
Nr kat 17710, -000, -090 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie podtynkowa  
z uchwytem jednoramiennym, Element zewnętrzny 
Nr kat 17712, -000, -090 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Carlton
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Kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · *Główka prysznicowa z białym uchwytem

76

Termostaty/Zawory

Termostaty/Zawory

1 Bateria termostatyczna podtynkowa  
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 17725, -000, -090 
j�w� z zaworem odcinającym,  
Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 17705, -000, -090 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

2 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem jednoramiennym, DN15/DN20,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 17720, -000, -090 
j�w� z zaworem odcinającym, 
DN15/DN20, Element zewnętrzny  
(bez fot�) 
Nr kat 17700, -000, -090 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 Zawór odcinający podtynkowy, 
z uchwytem krzyżowym, 
DN15/DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 17965, -000, -090 
Zawór odcinający podtynkowy,  
z uchwytem jednoramiennym, 
DN15/DN20, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 17960, -000, -090 
Zestaw podstawowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

4 Zawór odcinający podtynkowy  
z uchwytem krzyżowym DN20  
Trio®/Quattro®, Element zewnętrzny  
Nr kat 17920, -000, -090 
Zawór przełączający podtynkowy 
Trio®/Quattro®, z uchwytem krzyżowym,  
DN20, Element zewnętrzny (bez fot�) 
Nr kat 17925, -000, -090 
Zestaw podstawowy  
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

5 Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem krzyżowym 
Nr kat 17883, -000, -090 
Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem jednoramiennym (bez fot�) 
Nr kat 17882, -000, -090

prysznice/uchwyty

6 Główka prysznicowa* 
Nr kat 16320000

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

prysznice/uchwyty
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Carlton
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Kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090)

prysznice/uchwyty

Akcesoria

prysznice/uchwyty

1 Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464, -000, -090

2 Głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28474000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000 
Ramię głowicy 241 mm (bez fot�) 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000

3 Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28487000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000

4 Raindance Royale AIR 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot�) 
Nr kat 27418000

Akcesoria

5 Oświetlenie ścienne 
Nr kat 41456, -000, -090

6 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41434, -000, -090

7 Mydelniczka 
Nr kat 41433, -000, -090

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Carlton
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Kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090)

Akcesoria

Akcesoria

1 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 41419, -000, -090

2 Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 700 mm 
Nr kat 40352, -000, -090

3 Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 345 mm 
Nr kat 41430, -000, -090 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 665 mm (bez fot�) 
Nr kat 41406, -000, -090 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 865 mm (bez fot�) 
Nr kat 41408, -000, -090

4 Wieszak na ręcznik jednoramienny 428 mm 
Nr kat 41420, -000, -090

5 Wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41421, -000, -090

6 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41337000 
Wieszak pojedynczy 
Nr kat 41383000 

7 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41438, -000, -090

8  Uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
Nr kat 41428, -000, -090

9 Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41435, -000, -090
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Carlton
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Axor Montreux to stylowa kolekcja łazienkowa, która odsyła nas do 
 wczesnych lat 20-tych i której udało się uchwycić ducha Belle Époque 
z jej romantycznymi spa� To zarówno hołd dla wyszukanych kurortów 
spa nad jeziorem Genewskim jak i dla nowoczesności�

Cechy charakterystyczne armatury: 
uchwyt baterii oparto na wzornict-
wie industrialnym�
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Kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) I nikiel polerowany (-830) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–6) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Montreux

Bidet

umywalka

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

2 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką do małej umywalki 
Nr kat 16505, -000, -820, -830

3 Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z mostkiem 
Nr kat 16510, -000, -820, -830

4 3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 16513, -000, -820, -830

5  Trzyotworowa bateria umywalkowa 
ścienna Element zewnętrzny  
Nr kat 16532, -000, -820, -830 
Zestaw podstawowy  
Nr kat 10303180

6  Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 16530, -000, -820, -830

Bidet

7 Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 16520, -000, -820, -830

8 3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 16523, -000, -820, -830
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Kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) i nikiel polerowany (-830) · *Główka prysznicowa z białym uchwytem

Wanna

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Montreux

Wanna

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

2 Dwuuchwytowa bateria wannowa 
natynkowa z główką prysznicową* 
Nr kat 16540, -000, -820, -830

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

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

5 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny  
Nr kat 16544*, -000, -820, -830 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 14445180

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

7 Wylewka wannowa 166–220 mm 
Nr kat 16541, -000, -820, -830
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System prysznicowy

Kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) i nikiel polerowany (-830) · *Główka prysznicowa z białym uchwytem

System prysznicowy

1 Montreux: 
bateria termostatowa natynkowa  
z zaworem odcinająco-przełączającym,  
głowica talerzowa ø 240 mm, 
główka prysznicowa*, wąż i uchwyt 
Nr kat 16570, -000, -820, -830

prysznic

2 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 16560, -000, -820, -830

Termostaty/Zawory

3 Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
wannowa natynkowa 
Nr kat 16241, -000, -820, -830

4 Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 16261, -000, -820, -830

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

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

7 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 16820, -000, -820, -830 
Zestaw podstawowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

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

Termostaty/Zawory

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Montreux

prysznic
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Termostaty/Zawory

Kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) i nikiel polerowany (-830) · *Główka prysznicowa z białym uchwytem

Termostaty/Zawory

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

2 Fixfit Stop, zawór odcinający 
Nr kat 16882, -000, -820, -830

prysznice/uchwyty

3 Główka prysznicowa** 
Nr kat 16320, -000, -820, -830

4 Zestaw prysznicowy 
z główką prysznicową* 
Nr kat 27982, -000, -820, -830

5 Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 16325, -000, -820, -830

6 Przyłącze węża Fixfit 
Nr kat 16884, -000, -820, -830

7 Głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28474, -000, -820, -830 
Głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot�) 
Nr kat 28487, -000, -820, -830 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479, -000, -820, -830 

8 Głowica talerzowa ø 180 mm  
Nr kat 28474, -000, -820, -830 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot�) 
Nr kat 28474, -000, -820, -830 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409, -000, -820, -830 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot�) 
Nr kat 27413000

9 Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464, -000, -820, -830

prysznice/uchwyty
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Montreux
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Akcesoria

Kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) i nikiel polerowany (-830)

Akcesoria

1 Lampa ścienna pojedyncza 
Nr kat 42056, -000, -820, -830

2 Kubek do mycia zębów 
z otworami na szczoteczki 
Nr kat 42034, -000, -820, -830

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 42134, -000, -820, -830

4 Dozownik na myło w płynie 
Nr kat 42019, -000, -820, -830

5 Mydelniczka 
Nr kat 42033, -000, -820, -830

6 Koszyczek na mydło do montażu 
na ścianie 
Nr kat 42065, -000, -820, -830

7 Koszyczek na mydło do montażu 
na drążku prysznicowym 
Nr kat 42066, -000, -820, -830

8 Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 463 mm 
Nr kat 42030, -000, -820, -830

9 Wieszak na ręcznik kąpielowy 
983 mm 
Nr kat 42080, -000, -820, -830 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 783 mm 
Nr kat 42060, -000, -820, -830

10 Wieszak na ręcznik jednoramienny 433 mm 
Nr kat 42020, -000, -820, -830

1 42 3

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Montreux
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Akcesoria

Kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) i nikiel polerowany (-830)

kuchnia

Akcesoria

1 Wieszak na ręcznik 
ø 208 mm 
Nr kat 42021, -000, -820, -830

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 42137, -000, -820, -830

3 Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42036, -000, -820, -830

4 Uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
Nr kat 42028, -000, -820, -830

5 Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 42035, -000, -820, -830

6 Lustro kosmetyczne z ruchomym 
uchwytem 
Nr kat 42090, -000, -820, -830

kuchnia

7 Dwuuchwytowa bateria kuchenna 
Nr kat 16802, -000, -820

8 Dwuuchwytowa bateria kuchenna 
z mostkiem 
Nr kat 16803, -000, -820
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Montreux
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WArTOŚĆ DODANA

JEST WIELE RÓŻNYCH SPOSOBÓW 
NA UPORZĄDKOWANIE TWOJEGO 
ŻYCIA�  

JEST TERAZ CORAZ WIĘCEJ OKAZJI 
NA DOPASOWANIE ŁAZIENKI DO 
TWOICH POTRZEB BARDZIEJ NIŻ 
KIEDYKOLWIEK�

iNSpirAcjA? chĘTNie. ZeSpÓŁ 
MArki AXOr i NASZe prOpO-
Zycje ArANżAcyjNe SĄ 
DO TWÓjej DySpOZycji .
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jak przemienić łazienkę w elegancką przestrzeń dobrego samopoczucia?

room-in-room
Powierzchnie funkcjonalne obejmują 
toaletę i bidet, które umieszczono 
w centrum łazienki, tu także zlokalizo-
wano gro instalacji wodnych� Drzwi 
przesuwne ze szkła transparentnego 
oddzielają tę strefę od strefy wellness�

przestrzeń dobrego samopo-
czucia
Podwójne umywalki zintegrowano 
w strefie pełniącej funkcję dzienną, 
która pozwala zrelaksować się 
i  cieszyć się wodą�

Okno frontowe
Wielkie okna frontowe wpuszczają do 
wewnątrz dużo naturalnego światła�

OrgANiZAcjA prZeSTrZeNi SpA 
i STref fuNkcjONAlNych

powierchnia łazienki:  
ok. 15 m2

Biorąc pod uwagę relaks i dobre samopoczucie jako główne czynniki 
motywujące, łazienka musi też zaoferować lepszą jakość życia, powinna 
stanowić idealne miejsce do spędzania czasu� Jej rola nie jest już tylko czy-
sto funkcjonalna, nie chodzi tu już tylko o to by być czystym, rola łazienki 
oscyluje teraz w kierunku źródła relaksu, miejsca oczyszczenia również 
i duszy� Dzieląc łazienkę na strefy funkcjonalne i relaksujące uzyskujemy 

pewien spokój architektoniczny, możliwość doświadczenia pełnego 
bogactwa wody� Transparentne drzwi i duże tafle okien umożliwiają funk-
cjonalny podział przestrzeni i tworzą przytulną atmosferę� Antonio Citte-
rio zrealizował koncept takiego pomieszczenia prezentując kolekcję Axor 
Citterio (str� 68/69)�
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jakie inne materiały i akcesoria podkreślają 
 elegancki charakter łazienki? 

Wykorzystanie szlachetnych materiałów, takich jak czarny 
i biały marmur, nadaje łazience ponadczasową elegan-
cję� Nobliwe akcesoria wytwarzają przytulną atmosferę 
i nadają łazience ten wyjątkowy charakter – niezależnie 
czy obszar podłogi jest duży czy mały�

koncept przestrzenny podziału 
przestrzeni na strefy wellness 
i funkcjonalną można też zre-
alizować w przypadku małych 
obszarów podłogi.
Koncept segmentacji można łatwo 
wdrożyć w przypadku małych obsza-
rów podłogi� Pomagają w tym ele-
menty składające się z transpa-
rentnych ścian i drzwi� Dzielą one 
przestrzeń i umożliwiają pomieszcze-
niu zachować charakter przestron-
ności�

powierzchnia łazienki:  
ok. 11.4 m2



fuZjA ŁAZieNki  
i SypiAlNi

Strefa filtrów
Więź pomiędzy światem zewnętrznym 
i wewnętrznym jest złagodzona za 
pomocą dużych tafli okiennych prze-
słoniętych roslinnością �

prywatność
Dwie wanny i oddzielne, indywidu-
alnie wyposażone umywalki stwa-
rzają atmosferę intymności i indy-
widualności, umożliwiają dwóm 
różnym  osobom korzystać z łazienki 
 jednocześnie�

Separatory przestrzeni
Parawan służy jako filtr prywatności 
i wspiera zwyczajowy podział prze-
strzeni na strefę łazienki sypialni�

Łazienka/żyjące środowisko
Strefa chill-out’u i relaksu komponują 
się harmonijnie w przestrzeni odosob-
nienia�

przestrzeń odosobnienia dla wielu 
różnych osobowości.

Otwarcie łazienki na sypialnię wytwarza wolną 
przestrzeń, którą można spożytkować na wiele 
różnych sposobów� W efekcie otrzymujemy 
jedno przestronne pomieszczenie z płynnymi 
przejściami – w gładki sposób podzielone 
ekranami, co wytwarza intymny klimat pomiesz-
czenia open space� Przestrzeń komunikacyjna 
stwarza miejsce, w którym ludzie mogą żyć 
obok siebie w harmonii, a jednocześnie mogą 
skorzystać ze swojego miejsca prywatnego�

Wydzielone przestrzenie w łazience pozwa-
lają na dopasowanie charakteru łazienki do 
indywidualnych osobowości: Zamiast klasycz-
nej podwójnej umywalki mamy indywidualnie 
wyposażone umywalki umieszczone przodem 
do siebie, stwarzające jednocześnie atmosferę 
pożądanej prywatności�
 
W dwóch oddzielnych wannach, każda z osób 
może dopasować sobie temperaturę według 
własnych upodobań – a jednocześnie może 
nadal komunikować się z drugą osobą�

Rośliny odgrywają szczególnie ważną rolę 
jeśli chodzi o dobre samopoczucie w łazience: 
mogą być ekranem wydzielającym strefę pry-
watną i barometrem dobrego samopoczucia�

Patricia Urquiola w swoim projekcie wymarzo-
nej łazienki Axor Urquiola połaczyła funkcję 
łazienki i sypialni� (str� 106/107)� 

przestrzeń łazienki:  
ok. 40 m2
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Szkło
Powierzchnie szklane z motywami graficznymi pełnią rolę zasłon obszarów pry-
watnych� Pobudzają też wyobraźnię obserwatora i są przyjemnie relaksujące�

które aspekty podkreślają charakter przestrzeni 
odosobnienia?

Fuzja funkcji sypialni i łazienki może być też realizowana na 
małych przestrzeniach� Strefa filtrów, w tym prysznic, zalana 
jest światłem naturalnym, a rośliny sprawiają wrażenie ogrodu� 
Parawan służy jako zasłona części prywatnych i dodatkowo 
pełni funkcję grzejnika�

przestrzeń łazienki:  
ok. 16 m2

rośliny
Motywy roślinne to w łazience baro-
metr dobrego samopoczucia i naturalny 
punkt kontaktu ze światem zewnętrznym�



harmonia pomiędzy czło-
wiekiem, naturą i techno-
logią.

Łazienka przekształciła się w prze-
strzeń życiową� Tu możemy po-
czuć się dobrze� Zintegrowała się 
z przestrzenią domową, jest w har-
monii z sypialnią, tworząc z nią 
jedną wspólną przestrzeń� Od-
dzielone drzwiami pomieszczenia 
harmonijnie łączą się razem� Użyt-
kownicy mogą cieszyć się naturą 
i wodą w przestrzennym pomiesz-
czeniu łazienkowo-domowym� Wol-
nostojąca wanna stwarza wrażenie 
unoszenia się na tafli jeziora� Drew-
niany podest daje wrażenie by-
cia na plaży, zaprasza, by zostać 
tu jeszcze przez chwilę� Naturalne 
materiały na podłodze i ścianach 
dają wrażenie natury w architektu-
rze pomieszczenia�

Jean-Marie Massaud inspirował 
się naturą tworząc łazienkę Axor 
 Massaud� Łazienkę Axor Massaud 
znajdziesz na str� 126/127�

Strefy komunikacji i relaksu
Relaks nad brzegiem jeziora, jakbyś 
był na plaży – drewniany podest przy 
wannie zaprasza, by usiąść�

Okno frontowe
Drewniane rolety sprawią, iż światło 
dzienne stanie się naturalną częścią 
pomieszczenia i jego atmosfery�

Akcesoria domowe
Świece, ramki do zdjęć, dywan, 
książki i fotele tworzą przyjemną 
atmosferę łazienki�

Wygodna strefa umywalki
Przestronny drewniany pulpit z dwoma 
dużymi podwójnymi umywalkami 
zapewnia dużo przestrzeni na prze-
chowywanie rzeczy osobistych i na 
zrobienie makijażu� 

powierzchnia łazienki:  
ok. 33 m2

ŁAZieNkA iNSpirOWANA NATurĄ
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które materiały wprowadzają naturę do łazienki?

Tkaniny
Wielki, miękki dywan nadaje wnętrzu 
przytulny charakter

Naturalne materiały
Aranżacje kamienne i ciemny marmur w strefie kąpieli

filcowe kamienie:
Łagodne koryto rzeczne  
w łazience

podłoga, platforma, konsola
Masywne drewno budzi wrażenie 
kontaktu z naturą

Mała łazienka inspirowana 
naturą
Ten inspirowany naturą koncept 
łazienki można zrealizować również 
w łazienkach o małej powierzchni 
podłogi, np� w łazienkach hotelowych: 
Szklana szyba za wanną stwarza wra-
żenie przestrzeni otwartej na sypial-
nię, a duża ilość drewna daje poczu-
cie ciepła i natury�

przestrzeń łazienki:  
ok. 13 m2



ŁAZieNkA NieMAl NieOgrANi-
cZONych MOżliWOŚci.
pOle DO pOpiSu DlA iNDyWiDuAliSTÓW

Początek wieku xxI charakteryzuje się kreatywnością� Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej poczu-
liśmy potrzebę wyrażania indywidualności, a w efekcie chcemy łazienek zgodnych z naszą oso-
bowością� Świat łazienki, który oferuje maksimum dowolności, to dla użytkowników najlepsze roz-
wiązanie� Prosto zaaranżowane wnętrze w pastelowych kolorach, z dużą ilością ciepła, światłem 
naturalnym, pozwala nareszcie być sobą�

pastelowe kolory i materiały wprowadzają  spokój 
i harmonię

•  Drewno w jasnych kolorach ociepla łazienkę
•  Ściany z białego corianu nadają łazience spokój 

i  harmonię
•  Szyby z matowego szkła zapewniają prywatność

przestrzeń z możliwością swobodnego rozwoju
Kiedy łazienka posiada różne obszary, przestrzeń w niej 
wydaje się być bardziej otwarta� Półścianki, meble umywal-
kowe, ławka i obudowa wanny oferują przestrzeń do prze-
chowywania rzeczy, dzięki czemu użytkownicy mogą się tu 
wykazać własną inwencją�
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Szkło matowe
Mnóstwo naturalnego światła wpada 
przez duże okna frontowe, które służą 
za filtr�

Otwarte przejście
Otwarta strefa wejściowa w elegancki 
sposób łączy łazienkę z sypialnią�

Stół umywalkowy i ławka
Podkreślenie przytulnej atmosfery 
i dodatkowa przestrzeń na akcesoria

Dwie osobne umywalki
W zależności od potrzeb użytkownika 
umywalki mogą być dopasowane i 
wyposażone indywidualnie�

Mnówstwo przestrzeni na akcesoria nawet  
w niewielkim pomieszczeniu
Ścianki działowe oferują dodatkową przestrzeń na 
akcesoria i horyzontalnie dzielą przestrzeń� Produkty 
do montażu natynkowego należące do kolekcji oferują 
dodatkową przestrzeń na akcesoria w małych pomiesz-
czeniach�

powierzchnia łazienki: ok. 33 m2

przestrzeń łazienki: ok. 9 m2



Axor Manufaktur 

chrOM MOże ByĆ TAkże 
pOWlekANy ZŁOTeM. 

1.  WyDŁuż luB SkrÓĆ WyleWkĘ BATerii 2.  prODukTy Z iNicjAŁAMi, lOgO, 
eMBleMATAMi eTc.

Axor to kolekcje design złożone z mistrzowsko współgrających elementów 
pozwalających wykreować łazienkowe światy o wyraźnie określonej styli-
styce� Dla tych, którzy pragną produktów skrojonych na miarę jest Manufak-
tura Axor� Tam produkty Axor zmieniają się w unikaty dzięki różnego rodzaju 

artystycznym modyfikacjom – kolorów, kształtów, a także powierzchni, np� 
grawerowaniu� Na tym etapie produkty poddawane są prawdziwie rze-
mieślniczej, ręcznej obróbce, a każdej interwencji przyświeca umiłowanie 
szczegółu� Tak powstają autentycznie niepowtarzalne łazienki�
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3.  SpecjAlNe WykOŃcZeNiA

* Powierzchnie uzyskane w technologii PVD, ekstremalnie odporne na ścieranie i zarysowania�
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