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The Essence of Luxury
Axor Citterio E’nin zarafeti tanıdık, ama yine de çok yeni olanla  klasik görünüm ve modern işlevselliğin kombinasyonunda saklıdır. 
Olgunlaşmış biçimi ile bu koleksiyon zamana meydan okuyan yüksek değeri ince bir zarafetle bir araya getirmektedir. Suyun günlük 
kullanımı çok özel bir duruma dönüştürülmektedir.  Bir armatürün keyifle kullanılması mümkün müdür? 

Axor Citterio E
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Tek kollu lavabo bataryasında 
zarafet ve kullanım konforu bir 
araya geliyor. Yumuşak biçimler 
ve Softcube görünümündeki 
rozetlerle ve ince Joystick kolla 
kombine edilmiş mükemmel 
yüzeyler ve kenarlar yüksek 
kalitenin ifadesidir.  Ayrıca 
karakteristik olan, klasik 
görünümlü çapraz Volanlardır. 
Volanlar ergonomik ve yumuşak 
yuvarlaklıklarla 
biçimlendirilmiştir, elde çok güzel 
bir dokunma hissi bırakmakta ve 
çok kolay kullanılmaktadır.  
Küvette de zamana meydana 
okuyan klasik tasarım, örneğin 
tabanda bulunan küvet 
termostatındaki çapraz kollar 
üzerinden mükemmel kenarları ve 
yumuşak biçimleri ile devam 
etmektedir. Axor Citterio E'nin 
keyfini banyonun tüm alanlarında 
çıkarırsınız: Farklı batarya 
varyasyonları arasında seçim 
yapabileceğiniz lavaboda, 
ürünlerin yüksek işlevselliğini ve 
sezgisel kullanımını 
yaşayabileceğiniz duşta ve 
zeminde duran bir küvet 
termostatı veya aplike batarya 
arasında seçim yapabileceğiniz 
küvette.

Koleksiyonun 
tüm ürünlerini  
Websitemizde 
keşfedin.
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Axor Citterio E serisi lavabo 
bataryası çeşitleri kullanım ve 
tasarım bakımından lavabolar için 
çok yönlü seçenekler sunmaktadır. 
Bir yandan, hem ayaklı kurulum 
hem de duvar montajı için çeşitli 
uzunluklardaki bataryalar her 
uygulamaya ve her gereksinime 
uygundur. Diğer yandan, çok çeşitli 
farklı kollar için seçim şansınız 
vardır: klasik görünümlü çapraz 
volanlar, modern  ince Joystick 
kollar ya da kumandalı lavabo 
bataryalar. Renk çeşitleri genellikle 
Axor Manufaktur ile özel olarak 
üretilen siyah krom zarif bir yüzey 
bitimi gibi oldukça fazladır. 
Banyonun kapsamlı zarif etkisi 
Antonio Citterio tarafından 
tasarlanan uyumlu bir Axor 
Universal Aksesuarlarıyla 
tamamlanabilir. 
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Axor Citterio E aynı zamanda 
kullanıcıya duşta kişisel bir 
tasarım için çok sayıda özgürlük 
vermektedir:  çift kanallı zarif 
duş seti ya da Softcube 
görünümündeki 38x12 termostat 
modülü ile. Yatay veya dikey 
olarak kurulabilmektedir - 2 
veya 3 çıkış için kişisel dı 
rozetlerle ile. Termostatın 
çalışması gerçekten sezgiseldir: 
Çıkışlar anlaşılır semboller 
içeren değiştirme koluyla 
sezgisel olarak, su miktarı ise 
klasik görünümlü çapraz
kolu kullanarak konforlu biçimde 
kontrol edilebilir. Sıcaklık 
silindirik termostat kol üzerinden
ayarlanır

Axor Citterio ECitterio E
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Mükemmel kenarları, yumuşak 
biçimleri  ve sezgisel kullanım 
kolaylığı ile zamana meydan 
okuyan klasik tasarım sadece 
duş setine değil aynı zamanda 
banyo küvetine de 
uygulanmaktadır: hem tabanda 
bulunan hem de 4 delikli banyo 
küveti termostatında sabunlu 
ellerinizle bile kolayca küvet 
girişinden el duşuna geçiş 
yapabilirsinz.
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Günlük yaşamda özel 
şeyler arayan gözler
Banyoda zarafete ve 
mükemmeliyete değer veren 
herkes aksesuarlarda da bundan 
vazgeçmemelidir. Zarafet ve 
kalite aynı zamanda banyodaki
ayrıntılarda da gösterir kendini. 
Raflar, havlu askıları, sabunluklar 
ve elbise askıları aslında önemli 
estetik birer öğedir.
 Birinci planda zamana meydan 
okuyan kaliteli tasarım sayesinde. 
Bunun ötesinde Axor Universal 
Accessories, hem münferit çözüm 
hem de birbirleri ile kombine 
edilmiş halde banyoda yaşamı 
daha kolay ve konforlu kılan 
elemanlardan oluşan modüler bir 
aksesuar programıdır. Krom 
kaplamadan, beyaz veya parlak
cama aksesuarlar biçimsel 
olarak her banyo stiline zarif bir 
biçimde uyum sağlamaktadır: 
Yumuşak kenarlar hoş
bir dokunma duygusu, açık 
hatlar duvarda kaliteli bir genel 
etki yaratır.

Axor Universal Accessories

Axor 
aksesuarların 
tüm ürünlerini  
Websitemizde 
keşfedin.
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Havlu askısı & ray dış ölçü: 894 mm

Havlu askısı & ray dış ölçü: 694 mm

Tutunma barı & ray dış ölçü: 374 mm
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300 mm raf 

Duvar montajı & ray montajı için

 Çift havlu askısı

 tek tek çevrilebilir (Dış ölçü: 409 mm) 

Tuvalet kâğıtlığı  

duvar montajı için & 

sabunlukla veya raf 

kombinasyon halinde 

montaj için 300 mm 

WC fırçası

 duvara montaj için

Aksesuarların net ve çizgisel 
tasarımı duvarda tamamen 
düzenli yüksek kaliteli etki 
sağlamaktadır. Estetik özellikler 
ekleyen işlevsel bir değer de 
vardır: aksesuarlar kişisel dilekler 
ve durumlara göre isteğe bağlı 
olarak kurulabilir. Bunlar ayrı ayrı 
monte edilebileceği gibi çok 
işlevli bir şekilde ray üzerinde de 
birleştirilebilir. Ray üzerindeki ayrı 
ayrı aksesuarların kurulumu tüm 
elementlerin yatay bir sırada 
hassas bir şekilde yerleştirilmesi, 
taşınması ya da istenilen her an 
yer değiştirilebilmesi gibi bir 
avantaj sunmaktadır. Diğer 
elementler bir sonraki aşamada 
da dahil edilebilir. Bu kurulum 
çeşidi oldukça basittir: uygun 
adaptör seti ile birlikte duvarda 
ya da fayansta sadece iki tane 
delik gereklidir.   

Axor Universal Accessories
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Tercih ettiğiniz tasarımı üç farklı duvar flanşı şekli arasından seçebilirsiniz: 
İster yuvarlak, ister kare, isterse de zarif şekilde kenarları yuvarlatılmış 
Softcube tasarımında olsun: tüm şekiller o kadar net ve minimalist ki, uyumlu 
içinde birçok farklı Axor koleksiyonları ile kombine edilebilir ve aynı 
zamanda duşunuza şıklık ve değer kazandırır.

Yeni Axor ShowerSelect  5 farklı yersiyonların  Kare, 
yuvarlatılmış köşeli ve ya yuvarlak rozet biçim olarak 
mevcuttur:

.  Maksi Termostat, Ankastre 

. Maksi Termostat Ankastre 1 çıkış için

. Maksi Termostat Ankastre 2 çıkış için

.  Valf, 3 çıkış için 

.  Maksi Termostat Ankastre 1 çıkış ve ilave 1 çıkış için

Axor 
ShowerSelect
Parmaklarınızın ucunda 
Özgürlük
Küçük bir Buton büyük bir fark 
yaratıyor – ve duşu daha basit ve 
konforlu hale getiriyor. Select 
teknolojisi sayesinde duş artık bir
butona basarak çalıştırılıyor. Şimdiye 
kadar çevirmeniz gereken yerde artık 
basılıyor: Select butonları kullanılarak 
el ya da tepe duşu gibi duş başlıkları 
yönetilebiliyor – hem de çok kolay. 
Axor ShowerSelect termostatları, hangi 
duş başlığının kullanıldığını çok 
belirgin hale getirmek için üzerinde 
beyaz simgelerin bulunduğu, şık, siyah 
Select butonlara sahip.

Axor 
ShowerSelect
rürünlerini
Websitemizde 
keşfedin.
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Minimalizmin estetiği.

Axor Starck koleksiyonunun tanıdık 
Joystick kolu çeşidini tamamlayan 
çubuk volan özelliği olan beş 
lavabo batarya modelleri. Açma 
kolunun ile gömme havalandırıcının 
ince ve hassas şekli Philippe 
Starck'ın minimalist tasarımını 
vurgular ve proje işinde yeni 
uygulama seçeneklerini geliştirir. 
CoolStart çeşidinden tercihe göre 
kumandalı ya da kumandasız olan 
tek kollu lavabo bataryası 220'ye 
ek olarak banyo lavabosunda 
istediğiniz yüksekliği elde etmeniz 
için seçebileceğiniz daha çok 
versiyonları vardır. 

Axor Starck
Tek Kollu Lavabo Bataryası 180 
Küçük Lavabolar için

Axor Starck
Tek Kollu Lavabo Bataryası 
Kumandasız, Çubuk Volan ile

Axor Starck
Tek Kollu Lavabo Bataryası 220

Axor Starck 
İlaveler

Axor Starck
ETek Kollu Lavabo Bataryası 220 
CoolStart / LowFlow 3,5 l/dk
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Küçük bir butonla büyük işlem
Axor Citterio Select hobi amaçlı veya profesyonel şeflere yemek pişirmeyi eğlenceli hale getirmek için şık bir çözüm sunuyor. Bataryanın ince taban 
seti zarif su kullanımını düzenlemektedir. Yüksek kaliteli, kusursuz şekilli kolu özellikle dikkat çekicidir. Gerçek şu ki uzun ve düz şekli sabunlu ellerle 
bile iyi bir kavrama sağlayarak özellikle ergonomik çalışma yapmaktadır. Axor Citterio Select mutfak bataryaları iki çeşitte gelmektedir:  dönebilir 
gagaya sahip versiyonu ve spiralli gagayla donatılmış versiyon.

Axor Citterio 

Evye bataryaların

hakkında daha fazla

bilgi için

Website'mizi

siyaret edin.. 

Axor Citterio Select 
Evye Bataryaları 
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Axor Citterio Select Tek kollu 
Evye bataryası, Dönebilir gaga ile
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Axor Citterio Select 
Tek Kollu Evye Bataryası 
Çekilebilir El Duşu ile

Axor Citterio Select
Tek Kollu Spiralli Evye 
Bataryası

Açma, kapama, volanı 
Ergonomik şekilde eğimli kol, su 
miktarı ve ısı kullanımını daha 
rahat hale getirmektedir. Her 
yaş grubu için idealdir.

Select Teknolojisi mutfakta kullanıcı rahatlığını artırmaktadır. Yeni Axor evye bataryaların ön kısımda bulunan Select butonu 
ile işleriniz önemli ölçüde azalacaktır. Su akışı işlerinizi gereksiz yere kesintiye uğratmadan başlamakta ve durmaktadır. 
Ayrıca Select butonunu elinizle yada dirseğinizle kullanabileceğiniz için, armatür temiz kalmaktadır. Mutfak konforundaki bu 
artı için alt dolapta elektrik ya da ek cihazlara ihtiyaç yoktur: Buton tamamen mekanik olarak işlev görmektedir.

Lavaboda geniş bir kullanım alanı 
oluşturmak için dönebilir gaga 
(110°/150°)

Select tuşu – su akışını 
birdokunuşla açar ve kapatır.

Ergonomik şekilde eğimli 
kol.

Daha fazla hareket
serbestliği için
dönerbilir Gaga
(110°/150°/360°)

Axor Citterio Select 
Evye Bataryaları
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Select tuşu – su akışını bir 
dokunuşla açar ve kapatır.

Hareketli el duşu maksimum 
esneklik ve hareket serbestliği ( 50 
cm)

Bulaşıklarınızı iyice temizlemek 
ya da çiçeklerinizi sulamak için 
geniş açılı su akışı.

Mıknatıslı tutucu MagFit 
kullanımdan sonra el duşunun 
rahatça yerleşmesini sağlar.

ComfortZone - uzun boylu 
tencere ve kapları doldurmak 
için
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Axor Uygulaması
Yeni Axor uygulaması size
cep telefonuzda kullanmak
üzere özel Axor banyo
ürünleri için hızlı bir genel
izlenime sahip olmanıza
imkanı sağlıyor.
Kolayca çeşitli navigasyon
noktaları üzerinden
doğrudan ürünlerimiz, 
koleksiyonlarımız,
Referanslarımız
ve tasarımcılarımıza 
erişebilirsiniz.
Genel ürün bilgisinin
yanısıra ürün alternatiflerini
de sunar. Buna ek olarak,
ayrıntılı ve ambiyans 
görüntülerini
resim galerimizden
inceleyebilirsiniz.
Esinlenmek! Axor
uygulaması Architonic
mimarlık platformun desteği
ile geliştirilmştir.
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iSpecify 
iSpecify mimar ve iç tasarım-
cılar için geliştirilen yeni bir 
dijital platformdur. Projelerin 
planlama safhasında zaman 
tasarrufu ve etkin çalışmayı 
sağlar: Müşterilerin hassas 
ihtiyaçlarına uygun ürünler, 
teknik bilgiler ışığında 
kolayca konfigüre edilebilir. 
Uygun görülen tüm ürünler 
için teknik verileri ve çizimleri 
kolayca indirebilirsiniz.

Bir planlamacı olarak, tek 
bir tuş ile Hansgrohe‘den 
doğrudan ihtiyaç duyulan 
fiyat bilgisini alabilirsiniz. 
Böylece proje bütçeniz her 
zaman kontrolünüzde kalır. 
Otel, özel konut ve konut 
projelerinden gemilere kadar 
değişen alanlarda uluslara-
rası referans projelerinden 
ilham almanızı sağlar.

İSpecify‘ı tarayın

İSpecify‘ı tarayın
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