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Axor Starck Organic



Philippe Starck

▸  Urodzony w Paryżu, we Francji, 
w 1949 r

▸  Okrzyknięty enfant terrible 
branży sanitarnej

▸  Oddany rozwojowi ekolo-
gicznych produktów, takich 
jak miniaturowe wiatraki, które 
każdy może umieścić w swoim 
ogrodzie, hybrydowe pojazdy 
miejskie i łodzie napędzane 
energią słoneczną, aby wymie-
nić tylko kilka przykładów

Marka Axor i Philippe Starck 
współpracują od 20 lat. 
W 1994 roku kolekcja Axor 
Starck wywołała rewolu-
cję w branży sanitarnej. 
W połączeniu z nową koncep-
cją salon d’eau, nowoczesnego 
pokoju kąpielowego i wypo-
czynkowego w jednym, kolekcja 
ta stała się kamieniem milowym 
w historii łazienek.

Philippe Starck to prawdziwie 
wolny umysł i jednen z najznako-
mitszych projektantów naszych 
czasów. Nieprzerwanie od 
lat zaskakuje nas i skłania do 
myślenia. Wizja lepszego świata 
nadaje kształt wszystkim jego 
pracom.

Kody QR w niniejszej broszurze umożliwiają Ci dostęp do filmów, 
wywiadów, aplikacji i wielu innych narzędzi. Po prostu pobierz czytnik 
kodów QR na swój smartfon, zeskanuj kod i odkryj świat Axor Starck 
Organic wirtualnie.
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 “A
designer’s
job  
is  
to
create
more
joy
with  
less.”



Czego możesz oczekiwać od marki Axor? Radykalnie nowej kolek-
cji łazienkowej. Ale to nie wszystko – także rewolucyjnych 
sposobów na korzystanie z życiodajnego żywiołu, którym jest 
woda.
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Po raz kolejny nastała chwila na 
nowy wymiar w łazience. Któż inny, 
jak nie Philippe Starck jest w stanie 
lepiej zainspirować nas do nowego 
rewolucyjnego podejścia do spo-
sobu, w jaki korzystamy z wody? 
 
Tworząc kolekcję Axor Starck 
 Organic, wykreował harmonię 
pomiędzy designem i technologią, 
ekologią i ekonomią, sercem i umy-
słem. Według Philippe Starck’a, har-
monia jest właśnie tym, czego jako 
ludzie najbardziej pragniemy. 
 
Dlatego powstała nowa kolekcja 
łazienkowa, która w równym stopniu 
przemawia do serca i rozumu.

Follow
your
Head
and
your
Heart
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W naturze Natury leży czysty 
 minimalizm.

Philippe Starck już od dawna przygląda się produktom pod kątem redukcji formy. Natura 
i ludzie służą za przykład: elegancja minimalizmu emanuje z kształtu gałęzi drzewa, 
płatka kwiatu i ludzkiego ciała, które jednocześnie wypełnia witalność, energia i wydaj-
ność. 
 
W kolekcji Axor Starck Organic, marka Axor i Philippe Starck kreują więcej jakości dzięki 
redukcji formy. Imponujacy design, inteligentne funkcje i wydajne wykorzystanie zasobów 
w doskonałym połączeniu składają się na wyjątkowy produkt i kolekcję, która tętni orga-
niczną energią i ekologiczną jakością.



Forma armatury została pozbawiona wszystkiego, co zbędne. 
Jej esencję stanowi organiczny, minimalistyczny design.

Styl kolekcji Axor Organic to skulpturalny design i smukłe piękno. Dwa uchwyty zostały 
harmonijnie zintegrowane z korpusem armatury.

▸  Unikalny, organiczny design: miękkie kształty i płynne przejścia

▸  Minimalistyczna forma: uchwyty i korpus baterii stapiają się w jedną całość

▸  Harmonijne wzornictwo przy każdym ustawieniu uchwytu

▸  Ewolucja kolekcji Axor Starck

▸  Komponuje się w każdej aranżacji łazienkowej
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organiczny
minimalistyczny



Jak przyjemna w dotyku może być woda? Niewiarygodnie 
obfity i zniewalający strumień przy niskim zużyciu wody.

Najbardziej jak dotąd rozłożysty strumień dostarcza 
wysoce zmysłowych doznań w kontakcie z wodą. Perli -
ste krople wody spływają na skórę otulając całe Twoje 
ręce. Jednocześnie, nowoczesny system dysz zużywa 
mniej wody niż standardowa armatura.

▸  Nowoczesny system dysz z 90 maleńkimi otworami: 
Armatura z bardziej miękkim, obfitszym strumieniem 
prysznicowym porównywalnym ze strumieniem, jaki 
oferuje dysk prysznicowy Raindance 100 marki 
 Hansgrohe

▸  Rozlożysty strumień: pokrywa wodą całe ręce

▸  Ogranicznik przepływu: strumień normalny o wydaj-
ności 3,5 l/min

SzymansW
Cross-Out

SzymansW
Replacement Text
Rozłożysty
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duża objętość
3,5 l/min



● On / Off

Innowacyjna koncepcja funkcjonalna umożliwia bardziej świadome 
doświadczenie życiodajnego żywiołu, jakim jest woda w odpowie-
dzialny ekologicznie sposób. Oddzielna regulacja objętości 
strumienia i temperatury wody.

Nowy design dwuuchwytowej baterii Axor Starck to kolejny krok w ewolucji funkcjonal-
ności armatury - absolutna innowacja w porównaniu z klasyczną baterią umywalkową, 
w przypadku której regulacja temperatury wody i objętości strumienia odbywa się jed-
nocześnie. Nowa bateria nie tylko zużywa mniej wody, ale także pozwala na bardziej 
ergonomiczną obsługę: rzadziej używana regulacja temperatury umiejscowiona jest 
w górnej części baterii, podczas gdy częściej używana regulacja objętości strumienia 
znajduje się w poręcznym miejscu u dołu baterii przy wylewce.

Zalety oddzielnej regulacji:

Kontrola temperatury

▸  Wstępne ustawienie temperatury zgodnie z indy-
widualnymi preferencjami lub oszczędzający 
wodę tryb wody zimnej

▸  Harmonijny wygląd we wszystkich ustawieniach 
uchwytu

▸  Wstępne ustawienie zapobiega powstawaniu 
plam wody i zabrudzeń - nie ma potrzeby czę-
stego dotykania uchwytu

▸  Nowe, czytelne oznaczenia  
wody zimnej/gorącej:  
zimna woda = kolor zielony (oszczędność energii);  
ciepła woda = kolor pomarańczowy

Regulacja strumienia

▸  Zwiększona czystość i wygoda dzięki bezpośred-
niemu dostępowi do wylewki

▸  Tryb normalny 3,5 l/min: najwyższy poziom funk-
cjonalności i doznanie rozłożystego strumienia 
przy jednoczesnej oszczędności wody

▸  Tryb zwiększonego przepływu do 5 l/min

▸  Stopniowa regulacja przepływu, 3,5 l/min  
(tryb normalny) i 5 l/min (tryb zwiększony)

°C
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▸ Normal

3,5 l/min
▸ ▸ Booster

5 l/min
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Jak wiele myśli ekologicznej kryje się w tej baterii?  
Więcej niż rewolucyjnych doznań wody przy  
niskim przepływie 3,5 l/min.

Oddzielenie strumienia zapobiega wejściu wody 
w bezpośredni kontakt z korpusem armatury i chroni 
wodę pitną przed reakcją z miedzią i niklem.

Zminimalizowana ilość materiału na ścianki armatury 
(pusty korpus). Ok. ⅓ mniej mosiądzu niż w standar-
dowych produktach.

Celowe wstępne ustawienie temperatury wody 
zimnej zapobiega konieczności niepotrzebnego 
podgrzewania wody.

Ograniczenie przepływu do 3,5 l/min. Lepsze 
doznanie wody i lepsza funkcjonalność niż w przy-
padku stanardowej armatury.

Axor Starck Organic nie tylko minimalizuje zużycie naturalnych zasobów wody, ale także 
energii, ponieważ wstępne ustawienie temperatury oznacza, że potrzebna jest mniejsza ilość 
wody gorącej. Zwrócono uwagę także na bardziej wydajne zużycie zasobów w  procesie 
produkcyjnym kolekcji: zredukowany design korpusu armatury wymaga mniejszych nakładów 
materiału i dzięki temu mniej energii.
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Organiczny, minimalistyczny design znajduje swoje harmonijne 
odbicie we wszystkich elementach kolekcji.

Produkty kolekcji Axor Starck Organic powstały z inspiracji naturą. Imponujący design i ele-
gancka aparycja są charakterystyczne dla całej kolekcji, która oferuje produkty do wszyst-
kich stref łazienki.

▸  Cztery różne wysokości dla wszystkich modeli armatury umywalkowej

▸  Komplementarne rozwiązania do montażu na ścianie do strefy umywalki

▸  Nacisk na technologię termostatyczną w przypadku rozwiązań natynkowych  
i podtynkowych do prysznica i wanny

▸  Dodatkowe akcesoria w designie Axor Starck Organic

▸  Więcej niż 40 produktów do wszystkich stref łazienki

▸  Połączenie organicznego i geometrycznego wzornictwa pozwala na dowolne  
łączenie produktów, również z innymi kolekcjami
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„Potrze bujemy
więcej harmonii.”◂ Philippe Starck
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19„Potrze bujemy

więcej harmonii.”◂ Philippe Starck
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Doskonała symbioza w łazience: organiczne z minimalistycznym.

Axor Starck Organic to design o mocnym ładunku energii, który harmonijnie stapia się łazienkowymi wnętrzami 
w purystycznej aranżacji. W przedstawionej na zdjęciu łazience na przykład, inspirowane naturą aspekty 
organicznej, minimalistycznej armatury doskonale prezentują się w towarzystwie elementów architektonicznych.
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◂ Axor Starck Organic współ-
gra doskonale z różnymi typami 
umywalek - płytkimi i głębokimi 
misami umywalkowymi, umy-
walkami wiszącymi i do wbudo-
wania czy małymi umywalkami 
w łazienkach gościnnych. W tym 
przykładzie organiczne kształty 
armatury i umywalki harmonijnie 
łączą się ze sobą.

◂ Zaskakujące kontrasty: opły-
wowy kształt baterii w połą-
czeniu z nablatową misą 
umywalkową Starck 2 firmy 
Duravit. ▾



◂ Te produkty do montażu pod-
tynkowego zostały oparte na tym 
systemie instalacji, co kolekcja 
Axor ShowerCollection. Można 
je doskonale zestawić z głowicą 
prysznicową 24 x 24 dla przy-
jemnych kąpielowych doznań 
w wielkim formacie.

Dzięki połączeniu organicznych i geometrycznych kształtów, produkty 
z kolekcji Axor Starck Organic do montażu natynkowego i podtynko-
wego oferują szereg możliwości aranżacji strefy prysznica.
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▴ Technologia termostatyczna, 
w którą wyposażona jest arma-
tura do montażu natynkowego 
oferuje przyjemne doznania 
w kąpieli i zwiększony komfort.

◂ Alternatywnie, termostat pod-
tynkowy dostępny jest także 
jako rozwiązanie na bazie iBox 
 universal. Uchwyt porter zinte-
growany jest z wężem pryszni-
cowym.



▴ Wolnostojąca podłogowa bateria wannowa 
ze zintegrowaną główką prysznicową uzupełnia 
asortyment o armaturę do wanien wolnostojących. 
Jej organiczny, minimalistyczny design wygląda 
wspaniale w połączeniu z szeroką gamą wanien 
o różnych kształtach.

Urzekający, wyrazisty design Axor Starck Organic charakteryzuje 
także armaturę wannową.
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▴ Utrzymany w stylu kolekcji design termostatu wan-
nowego natynkowego w kształcie gałęzi drzewa 
harmonijnie komponuje się z aranżacją strefy wanny.





28
29



„Projekt należy uznać za udany, 
jeśli pomaga on ludziom wieść 
lepsze życie.”◂ Philippe Starck
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31„Projekt należy uznać za udany, 

jeśli pomaga on ludziom wieść 
lepsze życie.”◂ Philippe Starck



Organiczna, minimalistyczna łazienka:  
kontrast wyrazistych form i zmysłowych materiałów

Inspiracja i realizacja: pełna różnorodności kolekcja,  
zaaranżowana z klimatem i zmysłowo.*

▴ Umiejscowienie  armatury 
Dzięki swoim organicznym 
formom, baterie Axor Starck 
 Organic wyglądają świetnie 
w każdym miejscu – tak z lewej 
jak, i z prawej strony umywalki.

▴ Natura 
Zaokrąglone okno na całą wyso-
kość ściany wpuszcza do środka 
ogromne ilości dziennego światła 
i kreuje interesującą grę cieni. 
Widok rozpościera się na świat 
natury.

▴ Skylight 
System skylight nad umywalką 
i prysznicem kreuje subtelną 
i przytulną atmosferę w łazience.

Dobre samopoczucie w łazience nie ma nic wspólnego z wielkością pomieszczenia, lecz z przemyślanym 
projektem wnętrza. Wszechstronność kolekcji Axor Starck Organic jest ewidentna zarówno w dużych, jak 
i małych przestrzeniach, a także w szeregu stylów aranżacji. Indywidualne stylizacje, odpowiednia koncep-
cja oświetlenia i rozwiązania architektoniczne to kolejne elementy, które czynią łazienkę lepszym miejscem.

*Wszystkie koncepcje zaprojektowane przez ippolito fleitz group GmbH, Stuttgart.
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◂ 16 m2

Idealna łazienka w organicznym, 
minimalistycznym stylu, rozpla-
nowana na przestrzeni 16 m2: 
wnętrza i otoczenie zewnętrzne, 
natura i architektura, łazienka 
i sypialnia - wszystko tworzy 
całość. Otwarta strefa prysznica 
zmienia pomieszczenie w zmy-
słowe spa. Toaleta i bidet zostały 
z wyczuciem odseparowane od 
przestrzeni wypoczynkowej.

▴ Petrol 
Wyrazisty, intensywny odcień na 
ścianach i suficie łączy łazienkę 
i sypialnię i stanowi nowoczesny 
akcent.

▴ Travertine 
Monolityczne, architektoniczne 
serce łazienki zostało wykonane 
ze zmysłowego wapienia przy-
jemnego w dotyku.

▴ Dąb 
Podłoga ze szczotkowanego 
naturalnego drewna daje wraże-
nie energii i witalności; z czasem 
pokryje się wspaniałą patyną 
i będzie emanować coraz więcej 
ciepła.



Zmysłowa łazienka:  
emocjonalna i z klimatem

▴ Przyjemne materiały, oświetlenie pośrednie 
oraz tapeta z fakturą i kwiatowym wzorem kreują 
przyjazną atmosferę i naturalny klimat wnętrza. 
Oszczędzająca przestrzeń umywalka do montażu 
na ścianie Starck 2 firmy Duravit (fot. u góry) lub 
owalna umywalka do zabudowy (fot. na dole) 
doskonale współgrają z aranżacją.

▴ 6 m2

Ten projekt pomieszczenia o wielkości 6 m2 poka-
zuje, jak można oszczędzając miejsce, wykre-
ować przytulne wnętrze łazienkowe: punkt 
kulminacyjny stanowi umywalka z oknem w tle, 
za którą umieszczona została toaleta. Pomimo 
ograniczonej przestrzeni znajduje się tu również 
prysznic zaczynający się od poziomu podłogi 
i ze strefą suchą.
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Łazienka barokowa:  
ornamentyka, nietypowe materiały, przyjemne subtelne oświetlenie

▴ To rozwiązanie charakteryzuje elegancja, mocne kolory, połysku-
jące materiały i meble w stylu barokowym. Dwie umywalki o minimali-
stycznych kształtach kontrastują z barokowym stylem łazienki: okrągła 
nablatowa misa umywalkowa Starck 1 firmy Duravit (fot. u góry) oraz 
wisząca o wyrazistej czystej formie (fot. u dołu).

▴ 12 m2

Wyższy standard jakości życia w łazience można osią-
gnąć dzieląc przestrzeń na strefę funkcjonalną i wypo-
czynkową: toaleta i prysznic zostały oddzielone przez 
szklane drzwi, co sprawia, że pomieszczenie wydaje 
się większe. Armaturę prysznicową umieszczono tak, 
by była dostępna bez konieczności wejścia pod stru-
mień wody, a temperaturę można ustawić przed wej-
ściem pod prysznic.



▴ Wielka konsola z ciemnego drewna i płytki imitu-
jące skórę podkreślają naturalny charakter łazienki. 
Wszystkie elementy w łazience są organiczne, od 
armatury po owalną misę umywalkową z kolekcji 
Axor Massaud (fot. u góry), czy umywalkę Silk firmy 
Keramag (fot. u dołu).

▴ 15 m2

Tutaj przedstawiamy, jak zrealizować pragnienie o 
ekskluzywnej przytulności i rozsądnym korzystaniu 
z wody na przestrzeni 15 m2: wielkie okna umoż-
liwiają kontakt z naturą. Umiejscowienie toalety 
przy strefie umywalki odzwierciedla standardową 
sekwencję czynności w łazience.

Naturalna łazienka:  
organiczne formy w najlepszym wydaniu



36
37

▴ Minimalistycznie. Nic nie rozprasza, żadnych zbędnych dodat-
ków. To, co pozostaje, to czysty, urzekający charakter wykreowany 
z pomocą prostych, najwyższej jakości materiałów i kształów, takich 
jak nablatowa misa umywalkowa (fot. u góry) lub purystyczny model 
wiszący (fot. u dołu).

▴ 10,5 m2

Pomieszczenie ma charakter otwarty, a jednocześnie 
zostało z wyczuciem podzielone: ten efekt został 
wykreowany dzięki nadaniu wnętrzu przejrzystej 
struktury oraz oddzieleniu prysznica i toalety od reszty 
łazienki. 10,5 m2 oferuje wystarczającą ilość miejsca 
na wannę wolnostojącą i konsolę umywalkową, która 
pomieści wiele akcesoriów.

Purystyczna łazienka:  
urzekająca, pełna kontrastów i elagancka



▾ Strumień prysznicowy armatury
Innowacyjny strumień prysznicowy w baterii umywalkowej wyzna-
cza nową jakość w kontakcie z wodą i nowe standardy ekologiczne. 
Kreuje wrażenie obfitej ilości wody i oferuje optymalną funkcjonalność.

▴ Kształtownik strumienia
Obracając kształtownik strumienia w dowolnym kierunku, można ide-
alnie dopasować strumień wody do kształtu umywalki. Kształtownik 
strumienia wyposażony jest w funkcję czyszczącą QuickClean, która 
pozwala w prosty sposób usunąć osady kamienia. Jeżeli preferowany 
jest strumień o standardowym kształcie, kształtownik strumienia można 
w prosty sposób wymienić na perlator QuickClean.

▾ Normal + Booster
Strumień wody można regulować stopniowo do pozycji zakliknięcia 
na poziomie przepływu 3,5 l/min. Dla zwiększonej objętości strumie-
nia wystarczy przełączyć regulację na tryb zwiększonej wydajności 
(5 l/ min).

▴ Regulowana wylewka
W wersji praworęcznej z wylewki można korzystać w standardowy 
sposób. Użytkownicy leworęczni mogą obrócić wylewkę o 80° dla 
optymalnej ergonomii. Po prostu odkręć kształtownik strumienia odpo-
wiednim kluczem i umieść wylewkę we właściwej pozycji.

Na pierwszy rzut oka: inteligentne funkcje wyznaczają 
 ekologiczne i technologiczne standardy

5°
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▾ Filtry w wężykach przyłączeniowych
Niewielkie filtry wychwytują drobinki zanieczyszczeń z instalacji 
i przedłużają żywotność baterii. Filtry należy regularnie czyścić, 
aby zapobiec zatkaniu.

▴ Technologia termostatyczna
Dzięki technologii termostatycznej wszystkie produkty do montażu 
natynkowego w strefie wanny i prysznica zapewniają wygodę i nieza-
wodne bezpieczeństwo: wyrównywanie wahań ciśnienia i temperatury 
w trybie bieżącym zapobiega oparzeniom. Innymi słowy, raz usta-
wiona temperatura pozostaje na stałym poziomie.

▾ Ogranicznik temperatury
Temperaturę można ustawić na indywidualnym poziomie. Aby ograni-
czyć koszty zużycia energii i zapobiec oparzeniom, temperaturę wody 
gorącej można ograniczyć. Jest to szczególnie interesujące rozwiąza-
nie dla obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domo-
wych z małymi dziećmi.

▴ Instalację armatury podtynkowej Axor Starck Organic można prze-
prowadzić na bazie elementu podtynkowego iBox universal lub systemu 
instalacji podtynkowej kolekcji Axor ShowerCollection, w zależności 
od preferencji użytkownika. Moduły 12 x 12 można optymalnie łączyć 
z modułami kolekcji Axor ShowerCollection, takimi, jak głowica pryszni-
cowa, moduł prysznicowy i akcesoria.
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Wszystkie baterie (1–6) zostały wyposażone w ogranicznik przepływu (3,5 i 5 l/min).

Axor Starck Organic Umywalka

Umywalka

1  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 280 
Nr art. 12010000 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 280 bez cięgła 
(bez fot.) 
Nr art. 12011000

2  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 365 bez cięgła, 
do mis umywalkowych 
Nr art. 12012000

3  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 365 bez cięgła, 
do mis umywalkowych 
Nr art. 12013000

4  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 240  
do małych umywalek 
Nr art. 12014000

5  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie 
Nr art. 12015000 
Zestaw podtynkowy (bez fot.) 
Nr art. 10902180

6  Bateria bez mieszacza 
Nr art. 12110000

Bidet

7  Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
Nr art. 12210000

1 2 3 4

765

Axor Starck Organic Bidet
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Kompletne rysunki wymiarowe i dane projektowe znajdziesz na naszej profesjonalnej stronie internetowej

1 2 3

Axor Starck Organic Wanna

4

Wanna

1  Termostatyczna bateria wannowa  
do montażu natynkowego 
Nr art. 12410000

2  Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego 
Nr art. 12415000 
Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu pod-
tynkowego z systemem zabezpieczającym (bez fot.) 
Nr art. 12416000 
iBox® universal zestaw podtynkowy 
Nr art. 01800180

3  Wylewka wannowa 
Nr art. 12417000

4  4-otworowa termostatyczna bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
Nr art. 12425000 
Zestaw podstawowy (bez fot.) 
Nr art. 15460180 
4-otworowa termostatyczna bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek (bez fot.) 
Nr art. 12426000 
Zestaw podstawowy (bez fot.) 
Nr art. 15465180

5  2-otworowa termostatyczna bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
Nr art. 12422000 
Zestaw podstawowy (bez fot.) 
Nr art. 13550180

5
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Axor Starck Organic Prysznic

Axor Starck Organic Termostat/Zawór

Prysznic

1  Termostatyczna bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
Nr art. 12602000 

2  Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego 
Nr art. 12605000 
iBox® universal zestaw podtynkowy 
Nr art. 01800180

3  Uchwyt porter 
Nr art. 12626000

Termostat/Zawór

4  Termostat do montażu podtynkowego 
Nr art. 12710000 
Termostat Highflow do montażu podtynkowego  
(bez fot.) 
Nr art. 12711000 
iBox® universal zestaw podtynkowy 
Nr art. 01800180

5  Termostat z zaworem odcinającym  
do montażu podtynkowego 
Nr art. 12715000 
iBox® universal zestaw podtynkowy 
Nr art. 01800180

6  Termostat z zaworem odcinającym  
i zwrotnym do montażu podtynkowego 
Nr art. 12716000 
iBox® universal zestaw podtynkowy 
Nr art. 01800180

1 2 3

4 5 6
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Axor Starck Organic Termostat/Zawór

Axor Starck Organic Prysznic/Uchwyt

Termostat/Zawór

1  Termostat Highflow do montażu podtynkowego 12 x 12 
Nr art. 12712000 
Zestaw podtynkowy 
Nr art. 10754180

2  Zawór odcinający do montażu podtynkowego 
Nr art. 12771000 
Element podtynkowy do instalacji łączonej 
Nr art. 10971180 
do wolnej instalacji 
DN15, grzybkowy Nr art. 15973180 
DN15, ceramiczny Nr art. 15974180 
DN15, grzybkowy Nr art. 15970180

3  Trio®/Quattro® zawór zwrotny i przełączający  
do montażu podtynkowego 12 x 12 
Nr art. 12731000 
Zestaw podtynkowy Trio® 
Nr art. 15981180 
Zestaw podtynkowy Quattro® 
Nr art. 15930180

Prysznic/uchwyt

4  Główka prysznicowa 2jet 
Nr art. 28532000 
Główka prysznicowa 1jet (bez fot.) 
Nr art. 10531000

5  Zestaw prysznicowy 2jet 
Nr art. 27980000 
Zestaw prysznicowy 1jet (bez fot.) 
Nr art. 27983000 
Zestaw z drążkiem prysznicowym (bez fot.) 
Nr art. 27830000

6  Porter 
Nr art. 27515000

4 5

1 2 3

6

Kompletne rysunki wymiarowe i dane projektowe znajdziesz na naszej profesjonalnej stronie internetowej
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Axor Starck Organic Prysznice

Prysznice

1  Głowica prysznicowa 24 x 24 z ramieniem 
Nr art. 10925000 
Zestaw podtynkowy 
Nr art. 10921180

2  Głowica prysznicowa 24 x 24 montowana  
w jednej linii z sufitem 
Nr art. 10924000

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

4  Moduł prysznicowy 12 x 12 
Nr art. 28491000 
Zestaw podtynkowy 
Nr art. 28486180

5  ShowerHeaven 72 x 72 bez oświetlenia 
Nr art. 10625800* 
ShowerHeaven 72 x 72 z oświetleniem (bez fot.) 
Nr art. 10627800*

6  ShowerHeaven 97 x 97 z oświetleniem 
Nr art. 10623800* 
ShowerHeaven 97 x 97 bez oświetlenia (bez fot.) 
Nr art. 10621800*

54

1 2 3

6

*Kolor: stal szlachetna polerowana (-800)
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Axor Starck Organic Akcesoria

Akcesoria

1  Kubek na szczoteczkę do zębów 
Nr art. 42734000

2  Mydelniczka 
Nr art. 42733000

3  Reling prysznicowy 
Nr art. 42730000 
Wieszak na ręcznik 600 mm 
Nr art. 42706000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 800 mm 
Nr art. 42708000

4  Uchwyt na ręcznik 
Nr art. 42720000

5  Haczyk 
Nr art. 42737000

6  Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr art. 42736000

7  Szczotka wisząca do WC 
Nr art. 42735000

1 2 3

4 5 6 7

Kompletne rysunki wymiarowe i dane projektowe znajdziesz na naszej profesjonalnej stronie internetowej



Przegląd wszystkich zalet

Dla serca

▸  Wyrazisty, unikalny design: organiczne, 
minimalistyczne kształty tętniące zmy-

słowością i energią

▸  Harmonijny design we wszystkich 

 ustawieniach uchwytu

▸  Design o wspólnym korzeniu na prze-

strzeni całej kolekcji i poza nią

▸  Zmysłowe doznanie wody dzięki 

nowemu strumieniowi prysznicowemu 

dla armatury

▸  Obfity strumień otulający całe ręce

▸  Wszechstronność: perfekcyjne połą-

czenie z różnymi modelami umywalek 

i wanien oraz stylami w Twojej prze-

strzeni

▸  Kolekcja zaprojektowana przez 

Philippe Starcka, enfant terrible 

w świecie designu i jednego z najbar-

dziej kreatywnych umysłów naszych 

czasów

Dla umysłu

▸  Nowy, funkcjonalny system  

prysznicowy o przepływie wody  

tylko 3,5 l/min

▸  Nowy system regulacji dla armatury: 

oddzielna regulacja temperatury 

i strumienia

▸  Większy komfort i bezpie
czeństwo w strefie umywalki  

dzięki możliwości wstępnego  

ustawienia temperatury

▸  Dwie pozycje kontroli objętości 

strumienia za kliknięciem: 3,5 l/min 

( Normal) i 5 l/min (Booster) – oraz 

inne objętości pomiędzy

▸  Zużycie materiałów, energii i surowców 

z troską o zasoby naturalne

▸  Inteligentne funkcje takie, jak funkcja 

czyszcząca QuickClean czy kształtow-

nik strumienia z możliwością regulacji
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Wnętrza łazienkowe Axor Starck Organic zostały 
wyposażone w następujące produkty:

▸ Str. 20/21  
Misa umywalkowa: Palomba, 
Laufen

▸ Str. 22  
Misa umywalkowa: Palomba, 
Laufen

▸ Str. 23  
Misa umywalkowa: Starck 2, 
Duravit

▸ Str. 26  
Wanna: Starck, Duravit

▸ Str. 27  
Wanna: Starck, Duravit

▸ Str. 28/29  
Misa umywalkowa: Palomba,  
Laufen Wanna: Axor Massaud

▸ Str. 32  
Misa umywalkowa: Starck 2, 
Duravit Wanna: Starck, Duravit

▸ Str. 34  
Umywalka: Starck 2, Duravit (fot. 
u góry)  
Umywalka: K-2075, Kohler (fot. 
na dole)

▸ Str. 35  
Misa umywalkowa: Starck 1,  
Duravit (fot. u góry)  
Umywalka: Memento,  
Villeroy & Boch (fot. na dole)

▸ Str. 36  
Misa umywalkowa: Axor  
Massaud (fot. u góry)  
Umywalka: Silk, Keramag  
(fot. na dole)

▸ Str. 37  
Umywalka: LW 900, Toto  
(fot. u góry)  
Umywalka: Elements, Roca (fot. 
na dole)

Wszystkie przedstawione kombinacje armatury/umywalek to reko-
mendacje aranżacyjne, które zostały także sprawdzone pod kątem 
technicznym w centrum testowym Hansgrohe. Więcej umywalek pasu-
jących do kolekcji Axor Starck Organic znajdziesz na: www.head-and-
-heart.com

Koncepcja & projekt graficzny bilekjaeger, Stuttgart 
Projekty łazienek Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart 
Zdjęcia Michael Schnabel, Stuttgart; Uli Maier, Stuttgart 
Skład Peter Böck, Stuttgart 
Stylizacja Sabine Heck, Stuttgart 
Postprodukcja Eder, Ostfildern; recom, Ostfildern 
Specjalne podziękowania dla Casa dolce Casa/Florim, Duravit, 
Keramag, Kohler, Laufen, Ligne Roset, Roca, Toto, Villeroy & Boch

www.headandheart.com
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