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Al meer dan 25 jaar staat A XOR voor persoonlijk badkamerdesign. Een indrukwekkend groot assortiment met ongeveer 2000
producten uit de A XOR collecties en A XOR programma’s staat
ter beschikking van de klanten. De voorbije jaren heeft het merk
ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een uitgebreid doucheassortiment met veel exclusieve objecten in klassiek
tot avant-gardistisch design. In de collectie- en programmaoverzichten van het A XOR verkoophandboek staan alle producten
inclusief de belangrijkste verkoopargumenten om uw klanten van
A XOR te overtuigen.
Uniek zijn de filosofie en de ontstaansgeschiedenis achter de
verschillende collecties. De badkamercollecties, ieder op zich
geïnspireerd door de signatuur van de designer, bieden met hun
vormentaal van klassiek tot modern een groot spectrum aan stijlen.
Talrijke internationale designerprijzen – waaronder vele Best of
the Best en Gold-onderscheidingen– bevestigen de hoge eisen
die A XOR aan design stelt.
In de moderne badkamerplanning gaat het toenemend om de
uitdrukking van de eigen stijl. Met de individualiseringsmogelijkheden A XOR FinishPlus en A XOR Signature biedt A XOR nog
meer mogelijkheden bij de vormgeving van individuele badkamers. Hoe A XOR de mengkraan met nieuwe materialen tot een
zinnelijke belevenis van voelbare en zichtbare eigenschappen
maakt, ervaart u in het hoofdstuk Individualisering. Ondersteuning
voor de doucheplanning met geselecteerde combinaties van producten en concrete tips voor de installatie vindt u in het hoofdstuk
Planning en installatie. In het hoofdstuk A XOR Inspiratie laten
we aan de hand van projecten van over de hele wereld zien
hoe A XOR producten tot de individuele stijl van een hotel of een
residentie bijdragen. Als naslagwerk voor uw verkoopgesprek
met designgerichte klanten dient het design-lexicon. Hier vindt u
verklaringen van belangrijke, in kleur gemarkeerde begrippen uit
de wereld van architectuur en design.
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Merk A XO R

A XO R WA A R D EN

AVANT- GARDE
VOOROPLOPEN EN TRENDS SE T TEN
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⁄

Vernieuwend: ontwikkeling, constructie en productie van
volledig nieuwe designs en innovatieve technologieën

⁄

Interdisciplinair: samenwerking met internationaal gerenommeerde designers en architecten ⁄ binnenhuisarchitecten

⁄

Historie: A XOR is sinds meer dan 25 jaar trendsetter in de
badkamer – wat blijkt uit de tijdloze iconen zoals de bestseller A XOR Starck

⁄

Bevestiging: Talrijke internationale, gerenommeerde designonderscheidingen bevestigen de designfilosofie van A XOR

⁄

Avant-garde bij de omgang met water: het design van het
water, het gevoel op de huid, waterbesparing

⁄

Visionaire concepten: Met de A XOR WaterDreams creëren
designers hun visie van de badkamer van de toekomst

Merk A XO R

A XO R WA A R D EN

INDIVIDUALISERING
K AR AK TER TON EN
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⁄

Stijlvariëteit: Individuele signaturen van verschillende designers
creëren een breed pallet aan vormentalen, van klassiek tot
avant-gardistisch

⁄

Een rijk assortiment: voor alle badkamerzones – voor de wastafel, de douche, het bad – en voor de keuken

⁄

Veredeling: Mengkranen, douches en accessoires in de A XOR
FinishPlus PVD-oppervlakken van Polished Gold Optic tot
Brushed Black Chrome

⁄

Productaanpassing: Individuele wensen en eisen vervullen met
de A XOR Signature service

⁄

Nieuwe dimensies: Door het gebruik van exclusieve materialen
biedt A XOR met de nieuwe collectie A XOR MyEdition een
volledig nieuwe vorm van individualisering

Merk A XO R

A XO R WA A R D EN

PERFECTIE
STREVEN NA AR EIGENHEID IN ALLE DIMENSIES
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⁄

Perfectie in elk detail: De filosofie van A XOR is
zichtbaar in het design, bij de planning, bij de
productie

⁄

Hightech en handwerk: A XOR verenigt beide elementen in de productie – dankzij een innovatieve
manier van denken en Duitse ingenieurskunst

⁄

Traditie voor vooruitgang: Als merk van de traditierijke Hansgrohe Group heeft A XOR toegang tot
meer dan honderd jaar knowhow in de sanitairbranche

⁄

Omvangrijke ondersteuning: De experten van
A XOR ondersteunen u als vakpartner bij vakkundig advies, verkoop en after sales service

Merk A XO R

A XO R H I STO R I E

AXOR, EEN SUCCESVERHA AL
De geschiedenis van A XOR is nauw verbonden met de designgeschiedenis van de badkamer en de ontwikkeling van de ruimte–
weg van de natte cel naar een wellnessruimte. Als designermerk
van de Hansgrohe Group start de historie van A XOR met de
oprichting van de onderneming in 1901 door Hans Grohe. Na
een succesvolle ontwikkeling als sanitairfabrikant neemt zijn
jongste zoon Klaus Grohe op het einde van de jaren 1960 het
ondernemingsbeleid over. Terwijl in de jaren 1980 de typische
waterkraan functioneel is en een uniforme vorm heeft, speelt
de passie van Klaus Grohe voor design een steeds grotere rol
in de onderneming. In samenwerking met Esslinger Design, de
voorloper van het internationaal gerenommeerde designbureau
Frog Design, brengt Klaus Grohe in 1981 de eerste designmengkraan Allegroh op de markt. Met Uno – die later A XOR Uno
heette – krijgt de eerste kranencollectie in kleur internationale erkenning. In de jaren 1990 ontwikkelt zich design tot een symbool
12

voor prestige. Klaus Grohe ontdekt het potentieel ervan voor de
sanitairbranche. Daarmee legt hij de grondsteen voor het succesverhaal van A XOR als designermerk voor luxueuze producten
die badkamer en keuken persoonlijker maken.
A XO R WAT E R D R E A M M E T PAT R I C I A U RQ U I O L A ,
J E A N - M A R I E M A S S AU D E N RO N A N & E R WA N
B O U RO U L L E C

19 9 3

2005

OPRICHTING
M E R K A XO R

1994 ⁄ A
 XO R Starck: presentatie met de salond‘eau van Philippe Starck
2000 ⁄ A XO R WaterDream met PHOENIX – een innovatieve conceptbadkamer

2003 ⁄ A XO R Citterio

2006 ⁄ A
 XO R Massaud en A XO R Montreux

2004 ⁄ A
 XO R Starck – redesign

2007 ⁄ A XO R Citterio M
2008 ⁄ A XO R ShowerCollection – het eerste doucheassortiment
2009 ⁄ A
 XO R Urquiola
2012 ⁄ A
 XO R Starck Organic
2013 ⁄ A XO R WaterDream en introductie van de A XO R Showers
designed by Front en Nendo

“WIE VERANDERINGEN IN
DE BADKAMER MEE WIL
VORMGEVEN, DOET DAT BEST
SAMEN MET DESIGNERS,
BINNENHUISARCHITECTEN EN
ARCHITECTEN.”
Klaus Grohe, 1994
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A XO R E D G E

2 014
A XO R S TA RC K V,
A XO R C I T T E R I O E E N
A XO R U N I V E RS A L ACC ES S O R I ES

2 019
2015 ⁄ D oucheproducten A XO R One designed by Barber&Osgerby en
A XO R WaterDream met de École cantonale d’art de Lausanne (ÉCAL)
2016 ⁄ A
 XO R WaterDream „Create your own spout“

2017 ⁄ A
 XO R Uno redesign en A XO R Showers – met de innovatieve
straalsoort PowderRain
2018 ⁄ A XO R MyEdition

Merk A XO R

A RG UM EN T EN VO O R A XO R

6 ARGUMENTEN VOOR AXOR

1

VEELZIJDIG DESIGN
A XOR werkt samen met internationaal gerenommeerde
designers. Ze drukken ieder op hun beurt met eigen
individuele signaturen een stempel op de grote stilistische
veelzijdigheid en productvariëteit van het A XOR assortiment. Hun benadering van design is steeds opnieuw normstellend, hun avant-gardistische vormgevingen innovatief en
tijdloos tegelijk. In het kader van de A XOR WaterDreams
geven designers uit de meest uiteenlopende vakgebieden
volledig los van een productgerichte ontwikkeling vorm
aan hun visie van de badkamer van de toekomst. Ze geven
met hun ideeën nieuwe impulsen voor de ontwikkeling van
de ruimte, het gebruik ervan en passende producten.
Bij de volgende collecties creëren unieke waterdesigns
buitengewoon haptische en visuele belevenissen – met
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innovatieve straalsoorten en een volledig nieuwe vorm van
waterpresentatie:
⁄

A XOR Massaud met een natuurlijk aandoende
waterval

⁄

A XOR Starck Organic met de zachte douchestraal –
uniek voor een mengkraan

⁄

A XOR Starck V met de krachtige waterkolk

⁄

A XOR MyEdition met PowderRain – passend bij
het design van de mengkraan

2

INDIVIDUALISERING
De exclusieve individualiseringsmogelijkheden A XOR FinishPlus
en A XOR Signature voldoen aan de toenemende vraag van
de klanten naar meer mogelijkheden om badkamerproducten
te individualiseren. Met gekleurde PVD-oppervlakken en oplossingen op maat worden A XOR producten unieke elementen.

3

MADE IN GERMANY
In de eigen A XOR fabriek in de hoofdvestiging in
Schiltach, Duitsland, ontstaan de eersteklas merkproducten dankzij Duitse ingenieurskwaliteit en
een diepgaande toewijding aan precisie – in elk
detail. Het knowhow baseert op meer dan 118
jaar ervaring van de Hansgrohe Group en op de
expertise van iedere vakman afzonderlijk. A XOR
is daarbij ook pionier voor innovatieve productietechnologieën, zoals met de meest moderne
diamanteermachine voor het uiterst exact frezen
van oppervlakken van de collectie A XOR Edge.

4

INTERNATIONALE PRESENTIE
Als deel van de Hansgrohe Group is A XOR
met 33 dochtermaatschappijen en 22 verkoopbureaus internationaal vertegenwoordigd en
levert producten naar meer dan 140 landen.
A XOR mengkranen, douches en keukenmengkranen zijn op de beste adressen wereld terug
te vinden. Internationale architecten, ontwerpers
en opdrachtgevers vertrouwen op de A XOR

15

kwaliteit en het advies van experts.
5

OOG VOOR DUURZAAMHEID
Voor A XOR is een zuinige omgang met
grondstoffen belangrijk – van waterbesparende
producten en een grondstoffen besparende inzet
van materiaal bij de productie tot een lange
levensduur van design, functionaliteit en kwaliteit.
Een voorbeeld: A XOR Starck Organic wastafelmengkraan met een uiterst gering waterverbruik.

6

INTERNATIONALE DESIGNERPRIJZEN
De talrijke onderscheidingen die A XOR meteen van in het begin voor een
eersteklas productvormgeving heeft gekregen, zijn een bevestiging van het
hoogstaand design – uitgesproken door onafhankelijke, internationaal gerenommeerde experten uit de branche. Daartoe behoren onder andere:
⁄

Red Dot Best of Best voor A XOR Edge

⁄

Iconic Award voor A XOR MyEdition

⁄

iF Design Award in Gold voor A XOR Uno

⁄

Green Design Award voor A XOR Starck Organic

Merk A XO R

A XO R S ERV I C ES

EEN MAXIMUM A AN SERVICES

A XOR FINISHPLUS EN A XOR SIGNATURE
Met deze individualiseringsmogelijkheden vervult A XOR
persoonlijke wensen van de klant en voldoet aan het verlangen
naar een unieke vormgeving.
Meer op: axor-design.com/individual-products
5 JAAR FABRIEKSGARANTIE
jaar
garantie

De fabrieksgarantie gaat verder dan de wettelijke vereiste periode en onderstreept daarmee de kwaliteitsstandaard van A XOR . Bovendien wordt reeds
tijdens het productieproces een streng kwaliteitsmanagement toegepast,
zodat de producten aan de hoge eisen van onafhankelijke testinstituten en
aan de wettelijke voorschriften voldoen. De fabrieksgarantie kan van land
tot land variëren. Meer informatie over de voorwaarden in de verschillende
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landen geven de A XOR contactpersonen ter plaatse.
15 JAAR GARANTIE OP BESCHIKBAARHEID
De garantie van 15 jaar beschikbaarheid van reserveonderdelen voor A XOR producten verschaft investeringszekerheid.
Alle informatie en producten zijn snel en eenvoudig online in de
onderdelencatalogus terug te vinden: spares.hansgrohe.com
PROF-WEBSITE
Op de professionele website vinden dealers, architecten en
installateurs informatie, planningsgegevens en prijzen van alle
producten evenals praktische tips en tools voor een professionele badkamerplanning en professioneel badkameradvies.
Meer op: pro.hansgrohe.nl
PLANNINGSGEGEVENS
Ook montage- en servicehandleidingen, maattekeningen,
BIM-planningsgegevens en 3D-gegevens voor de optimale
planning van een badkamer met A XOR producten zijn op de
professionele website terug te vinden: pro.hansgrohe.nl

COMFORTZONE TEST
In het interne Test-Center worden de perfecte combinaties
van mengkranen en wastafels vastgesteld. Met het oog op
de optimale functionaliteit en optiek worden passende fonteinen van toonaangevende fabrikanten met A XOR producten
getest. Alle aanbevolen combinaties zijn op de A XOR
website op de pagina van de desbetreffende collectie terug
te vinden: axor-design.com
MEESTERSERVICE
A XOR service-specialisten zijn opgeleide sanitairspecialisten en adviseren
bij technische vragen – telefonisch, via e-mail of chat. In speciale gevallen
bekijkt een specialist voor huistechniek de situatie ter plaatse. Indien nodig
staan lokale contactpersonen telefonisch of via e-mail ter beschikking:
service@axor-design.com

PROJECTADVIES
A XOR biedt professionele ondersteuning en advies bij aanbestedingen en
planningen wereldwijd. Neem indien nodig contact op met uw contactpersoon ter plaatse of stuur een e-mail naar service@axor-design.com

BADKAMERTENTOONSTELLING
Axor wereldwijd live beleven: De showrooms en WaterStudios
in de architectuur- en designmetropolen zijn een bron van
inspiratie en een ontmoetingsplaats, een design- en trainingscentrum voor handelspartners, architecten en binnenhuisarchitecten. In de Aquademie in de hoofdvestiging van het merk
in Schiltach, Duitsland, beleven bezoekers en vakpartners
een badkamer- en keukenwereld op 1000 vierkante meter
met een museum over de geschiedenis van de badkamer, de
onderneming en het merk, met regelmatige events en met de
Showerworld voor testdouchen.
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AXOR
COLLECTIES
Iedere A XOR collectie heeft een eigen karakter. De bijbehorende mengkranen, douches, fonteinen, baden en accessoires vormen één geheel.
De unieke verscheidenheid aan stijlen van klassiek tot modern ontstond in
samenwerking met wereldwijd gerenommeerde designers.
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A XO R collecties

A XO R ED G E

AXOR EDGE
DE KR ACHT VAN DE ARCHITEC TON ISC H E ELEMENTEN
A XOR Edge is een meesterwerk in de traditie van de
avant-gardisten van de vroege 20ste eeuw. Met kubussen als
dominerend vormgevingselement, asymmetrisch samengevoegd
tot een architectonische sculptuur. Geometrische vormen,
ultraprecieze vlakken en kanten. Dat maakt de collectie tot
een briljant, hoogglanzend sieraad in de badkamer.
Design: Jean-Marie Massaud

DESIGNKENMERK:
Avant-gardistisch design: Asymmetrisch geplaatste blokken
maken van de mengkraan een architectonische sculptuur.

»MET AXOR EDGE
VERKENNEN WE
DE WERELD VAN
VOLMAAKTE VEREDELING
EN EIGENHEID.«
Jean-Marie Massaud

IDEE VAN DE DESIGNER:
Sieraad voor de badkamer: Met A XOR Edge hadden we
als doel van een dagelijks gebruiksvoorwerp een sculptuur
te maken die door haar precieze kanten, hoogglanzende
vlakken en veredelde structuren emoties opwekt.
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Hoogglanzende oppervlakken: De glans ontstaat door
uiterst precies gefreesde vlakken en kanten

⁄

Nieuwe productietechnologie: de meest moderne
diamanteermachine. De machine zorgt voor nieuwe technologische normen in het productieproces; de precisie is
vergelijkbaar met die in de horloge-, sieraden- en optische
industrie

⁄

Diamantslijpvorm: Fijne, luxueuze structuurdetails zorgen
voor spannende contrasten en uiterst haptische belevenissen

⁄

Complete badkameruitrusting: mengkranen voor wastafel
en bad, evenals passende thermostaten voor de douche

⁄

A XOR Edge is de tweede collectie in samenwerking met
de Franse topdesigner Jean-Marie Massaud

Alles over A XOR Edge:
axor-design.com/axor-edge

21

A XO R Edge

PRO D U C T I E:

EEN MEESTERWERK
O N T S T A A T
Als diamanten in een productieproces worden gebruikt, gaat het om uiterste precisie, fijnste details, de
meest stijlvolle materialen. Precisie is het fundament
voor glans; productie met diamanten de indicator
voor perfecte vlakken en kanten. De productie van
A XOR Edge is tot op een duizendste millimeter
nauwkeurig. Een exactheid die door de meest
moderne diamanteermachine wordt gerealiseerd.
Met diamantgereedschappen uit ruimtevaart- en
laserindustrie.
In een hoek van exact 45 ° worden de afkantingen
gefreesd, zodat ze exact in een punt samenkomen.
Daardoor ontstaat een oppervlak zonder oneffenheid dat het licht perfect reflecteert. De normen voor
de glanscontrole, die speciaal voor de collectie
nieuw werden gedefinieerd, voldoen aan de hoge
eisen.
22

Net zo precies ontstaan de fijne structuurdetails: de
diamantslijpvorm. Lijn voor lijn worden in meerdere
stappen precieze afgeknotte piramides in de massieve messingblok gefreesd. Een luxueus detail dat voor
spannende contrasten zorgt.

RECHTS: Een lijn die in het totaalbeeld een diamantslijpvorm krijgt, wordt tot vijf keer toe gefreesd.
LINKS: BOVEN EN BENEDEN: Met een diamant wordt de afkanting met een hoek van exact 45° hoogglans gefreesd.

A XO R Edge

WA STA FEL ⁄ B I D E T

HOOGGL ANS EN ULTR APRECISIE VERENIGD
IN EEN MENGKRAAN
De mengkranen van A XOR Edge doorbreken grenzen: Hoogglanzende vlakken zijn een markant element
van de collectie. Voor de glans is uiterste precisie in de productie vereist. Opdat het licht perfect op het
kraanoppervlak breekt. Daarvoor wordt een diamanteermachine toegepast. Ze facetteert de vlakken en
randen van de mengkraan tot op de millimeter nauwkeurig. Een fascinerend schouwspel van licht en schaduw ontstaat. Het zijn deze precieze details zoals de exacte 45° afkanting en de nieuwe, driedimensionale
diamantslijpvorm die van de mengkraan een sieraad maken.

PERFECTE AFKANTINGEN
In een hoek van 45 ° gefreesde
afkantingen komen exact in een punt
samen

HOOGGLANZEND OPPERVLAK
In geselecteerde gepolijste A XO R FinishPlus oppervlakken verkrijgbaar

GEGRAVEERDE ELEMENTEN
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Gegraveerde warm- ⁄ koudmarkerinDIAMANTSLIJPVORM
De fijn gefreesde oppervlaktestructuur is een bijzonder

gen accentueren de hoogwaardige
mengkraan

luxueus detail dat voor spannende contrasten aan de

INNOVATIEVE TECHNIEK

hoogglans-mengkraan zorgt

De nieuwe keramische kardoes
M25LS

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met Push Open afvoer
# 46010, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met Push Open afvoer
# 46020, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 280
met Push Open afvoer
# 46030, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 130
met Push Open afvoerr – Diamond
Cut (zonder afb.)
# 46011, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met Push Open afvoer – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46021, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 280
met Push Open afvoer – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46031, -000, -xxx

driegats wastafelmengkraan 130
met Push Open afvoer
# 46050, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan afbouwdeel wandmontage
met uitloop 190 mm met Push Open afvoer
# 46060, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan vloermontage
met Push Open afvoer
# 46040, -000, -xxx

driegats wastafelmengkraan 130
met Push Open afvoer – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46051, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage
uitloop 190 mm Push Open afvoer – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46061, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan vrijstaand
met Push Open afvoer – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46041, -000, -xxx

inbouwdeel voor 3-gats wastafelmengkraan
wandmontage
# 10303180

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

BIDET

ééngreeps bidetmengkraan
met Push Open afvoer
# 46210, -000, -xxx
ééngreeps bidetmengkraan
met Push Open afvoer – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46211, -000, -xxx

A XO R Edge producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de gepolijste A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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De A XOR Edge thermostaatmodule Select inbouw voor vijf functies is de optimale bediening voor de A XOR
ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet. De grote Select-knoppen maken een intuïtieve bediening – met één druk op
de knop – van wel vijf straalsoorten of douches mogelijk.

EENVOUDIGE FUNCTIEAANDUIDING

VOLUMECONTROLE

Gegraveerde en duidelijk leesbare symbo-

Regeling van de hoeveelheid water

len vereenvoudigen de functietoekenning

Aan- ⁄ Uit-functie

DIAMANTSLIJPVORM

TEMPERATUURREGELING

De diamantslijpvorm met zijn precieze

Thermostaat met duidelijke tem-

afgeknotte piramides wordt door

peratuurindicatie

zijn driedimensionaliteit een nieuwe
beleving.

INTUÏTIEVE BEDIENING
Grote Select-knoppen maken een
intuïtieve bediening mogelijk

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 46650, -000, -xxx
ééngreeps douchemengkraan
inbouw- Diamond Cut (zonder afb.)
# 46651, -000, -xxx

porter wandhouder
met staafhanddouche
2 jet en doucheslang
# 46520, -000, -xxx
porter wandhouder
met staafhanddouche
2jet en doucheslang -Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46521, -000, -xxx

thermostaat op ⁄ inbouw
afbouwdeel voor 2 functies
# 46240, -000, -xxx

thermostaat in- ⁄ opbouw
afbouwdeel voor 3 functies
# 46140, -000, -xxx

thermostaat op ⁄ inbouw
voor 2 functies – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46241, -000, -xxx

thermostaat in- ⁄ opbouw
voor 3 functies – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46141, -000, -xxx

inbouwdeel opbouw thermostaat 800
# 45442180

inbouwdeel voor 3 functies
# 45443180

thermostaatmodule afbouwdeel
Select 610 ⁄ 100
afbouwdeel voor 4 functies
# 46720, -000, -xxx

thermostaatmodule Select 680 ⁄ 100
afbouwdeel voor 5 functies
# 46730, -000, -xxx

⁄ Straalsoorten handdouche:
Rain, Mono

thermostaatmodule Select 470 ⁄ 100
afbouwdeel voor 2 functies
# 46700, -000, -xxx

thermostaatmodule Select 540 ⁄ 100
afbouwdeel voor 3 functies
# 46710, -000, -xxx

thermostaatmodule 470 ⁄ 100
inbouw voor 2 functies –
Diamond Cut (zonder afb.)
# 46701, -000, -xxx

thermostaatmodule 540 ⁄ 100
inbouw voor 3 functiesDiamond Cut (zonder afb.)
# 46711, -000, -xxx

inbouwdeel thermostaatmodule
voor 2 functies
# 18310180

inbouwdeel thermostaatmodule
voor 3 functies
# 18311180

thermostaat HighFlow
afbouwdeel
# 46740, -000, -xxx

thermostaat inbouw
met stopkraan
# 46750, -000, -xxx

thermostaat inbouw
met stop- ⁄ omstelkraan
# 46760, -000, -xxx

thermostaat HighFlow inbouw –
Diamond Cut (zonder afb.)
# 46741, -000, -xxx

thermostaat met stopkraan –
Diamond Cut (zonder afb.)
# 46751, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat inbouw
met stop- ⁄ omstelkraan –
Diamond Cut (zonder afb.)
# 46761, -000, -xxx

thermostaatmodule 610 ⁄ 100
inbouw voor 4 functiesDiamond Cut (zonder afb.)
# 46721, -000, -xxx
inbouwdeel thermostaatmodule
voor 4 functies
# 18312180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaatmodule 680 ⁄ 100
inbouw voor 5 functiesDiamond Cut (zonder afb.)
# 46731, -000, -xxx
inbouwdeel thermostaatmodule
voor 5 functies
# 18313180

stopkraan afbouwdeel
# 46770, -000, -xxx
stopkraan inbouwDiamond Cut (zonder afb.)
# 46771, -000, -xxx
inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

A XO R Edge producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de gepolijste A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

27

A XO R Edge

BA D

INNOVATIE VE TECHNOLOGIE BIJ HE T BAD VOOR MEER BEWEGINGSVRIJHEID EN ULTIEM COMFORT

STAAFHANDDOUCHE 2JET (# 28532000)
met de straalsoorten Rain en Mono

SPECIALE SLANGGELEIDING
Dankzij de geïntegreerde sBox
kan de handdouche tot max.
1,45 m worden uitgetrokken.
Dat betekent meer bewegingsvrijheid bij het bad

28
ERGONOMISCHE ÉÉNHANDSGREEP
Comfortabele hoeveelheid- en temperatuurregeling
EENVOUDIGE FUNCTIEOMSCHAKELING
Omschakeling van baduitloop naar staafhanddouche
door gewoon te trekken

Passend voor badrandmontage

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN COMFORTABEL SLANG
GELEIDINGSSYSTEEM

De stille, lichtlopende slang wordt tegen

Het sBox bad is gekenmerkt door een innovatief slanggelei-

invloeden van buitenaf beschermd

dingssysteem, dat bij het inbouwdeel van de A XO R Edge
3-gats ééngreeps badrandmengkraan en bij het inbouwdeel
van de A XO R Edge badrand-set wordt meegeleverd.
Met de sBox is een stille, lichtlopende en beschermde slangge-

Slanggewicht voor een veilige en
soepele slanggeleiding

leiding mogelijk. De maximale uittreklengte van de handdouche
bedraagt 1,45 m.

BAD

ééngreeps badmengkraan
met geintegreerde
zekerheidscombinatie
# 46420, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 46450, -000, -xxx
ééngreeps badmengkraan –
Diamond Cut (zonder afb.)
# 46451, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
met geïntegreerde
zekerheidscombinatie –
Diamond Cut (zonder afb.)
# 46421, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

driegats badrandmengkraan
# 46430, -000, -xxx

badrand set
# 46470, -000, -xxx

driegats badrandmengkraan –
D iamond Cut (zonder afb.)
# 46431, -000, -xxx

basisset voor
badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180

inbouwdeel
voor 3-gats badrandmengkraan
# 15487180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

⁄ Incl. staafhanddouche 2jet
(# 28532, -000, -xxx)
⁄ Geïntegreerde sBox
voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding

⁄ Incl. staafhanddouche 2jet
(# 28532, -000, -xxx)
⁄ Geïntegreerde sBox
voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding

baduitloop
# 46410, -000, -xxx
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baduitloop – Diamond Cut (zonder afb.)
# 46411, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd
# 46440, -000, -xxx
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd – Diamond Cut
(zonder afb.)
# 46441, -000, -xxx
inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

AXOR bad ⁄ wastafels 

A XO R Edge producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de gepolijste A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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A XO R MyEdition

CO N C EP T

EEN AVANT- GARDISTISCH CONCEPT EN DE PERFECTE
COMBINATIE
Een kraanhuis van metaal, verchroomd of in een van de A XOR FinishPlus PVD-oppervlakken. Afgerond met
een fascinerende plaat: A XOR Signature biedt baanbrekende mogelijkheden met exclusieve materialen.
Metaal, spiegelglas of zwart glas, edele natuurlijke materialen zoals hout, marmer of leder zorgen voor
extra uitstraling en bieden nieuwe haptische ervaringen. Vernieuwend voor een mengkraan. Exclusief bij
A XOR MyEdition.

Grijs nappaleer uit Europa

Amerikaans notenhout
Witte marmer (Lasa Covelano Vena Oro) uit Zuid-Tirol

Zwarte marmer (Nero
32

Marquina) uit het
B askenland

Roestvrij stalen plaat in PVD
oppervlakken verkrijgbaar

Plaat van zwart glas

Plaat van spiegelglas

Kraanhuis in PVD oppervlakken
verkrijgbaar

De volgende varianten zijn standaard voor alle negen A XOR MyEdition producten met eigen artikelnummer
verkrijgbaar:
⁄ chroom (kraanhuis) ⁄ spiegelglas (plaat) (-000)
⁄ chroom ⁄ zwart glas (-600)

Naast de standaardvarianten kunnen de producten individueel geconfigureerd en met apart artikelnummer
voor kraanhuis en plaat worden besteld.

NATUURLIJKE MATERIALEN VOOR DE BADK AMER –
I E D E R E P L A A T Z E L F E E N U N I E K E L E M E N T
De edele materialen komen op een unieke manier

Zijn zwarte pendant Nero Marquina wordt gewon-

tot hun recht in de plaat van A XOR MyEdition.

nen in de marmergroeven van het Baskenland in het

Iedere uitvoering ontwikkeld in een intensief proces,

noorden van Spanje. Diepzwart, met opvallende

ontstaan met ambachtelijke precisie en getest in

witte aders, een maximum aan elegantie.

interne duurtests voor mengkraangebruik onder de
zwaarste omstandigheden. Zo ontstaat op het einde

Ook het rundernappa van Europese herkomst wordt

een perfect geheel.

zorgvuldig geselecteerd. Door de exacte verwerking
is het extreem belastbaar en ook voor het gebruik in

Een fascinerend voorbeeld is het edele notenhout

natte zones geschikt.

fineer. Uit de fragiele bladeren van hout ontstaan
stabiele componenten met een aangename structuur, Ieder plaat is een uniek element. Zo wordt iedere
krachtig bruin, met gestreepte nerven.

A XOR MyEdition mengkraan een uniek origineel.
Voor de ultimatieve individualisering aan de wastafel

Het witte Lasa-marmer uit Zuid-Tirol is gekenmerkt

en het bad.

door fijne witgouden aders. De platen worden in flinterdunne lagen van een marmeren blok geslepen en

Om een lange levensduur van de materiaalplaten

nauwkeurig tot steenfineer met een ongeëvenaard

te kunnen garanderen, zit bij ieder materiaal een

oppervlakgevoel verwerkt.

individueel reinigingsadvies.
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A XO R MyEdition

WA STA FEL

CONSEQ U ENTE VORMENTA AL –
VOOR MENGKRAAN EN STRAAL

MATERIALEN
ONAFHANKELIJKE ELEMENTEN

De plaat is het variabele element aan de mengkraan en

De fijne grens tussen kraanhuis en

kan naar wens worden geïndividualiseerd. Bijvoorbeeld

plaat lijkt op een schaduwvoeg. De

met een nieuw materiaal zoals leder, marmer of hout

scheiding tussen beide onafhankelijke
elementen maakt de individualisering
pas mogelijk

ERGONOMIE
Zijdelingse greeppositie door M25LS
kardoes voor ergonomische bediening
MONOLIET
Duidelijke, hoekige vormentaal, massieve uitvoering

INDIVIDUALISERING

WATER DESIGN
Multisensoriële ervaringen: De fluweelzachte straalsoort PowderRain is het zinnelijke
pendant van het rechtlijnige design van
de mengkraan. Een verrassing bij het

Het kraanhuis is het constante element
aan de mengkraan. Eenkleurige of
gecombineerde A XO R FinishPlus
PVD-oppervlakken. De basis voor
individualisering in hoge mate

handen wassen
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Nieuwe straalvormer:

Straalsoort PowderRain:

Losgekoppelde watervoering:

De vorm van de waterstraal volgt het

A XO R MyEdition is de eerste collectie met

In het metalen inbouwdeel is een aparte

productdesign. Daarvoor werd een recht-

de straalsoort PowderRain. Uit 170 uiterst

watervoering geïntegreerd. Losgekoppeld

hoekige straalvormer ontwikkeld. Met de

fijne straalopeningen komen satijnzachte

van het inbouwdeel en daardoor vrij van

straalsoort PowderRain in vaste positie. Uit-

druppels voor een zinnelijke, zachte en

mogelijke lood- en nikkelverontreinigingen.

gerust met de QuickClean reinigingsfunctie

volumineuze straalervaring.

om kalkaanslag makkelijk te verwijderen.

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met Push Open afvoer
# 47010, -000, -600

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met waste
zonder plaat
# 47012, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 230
met Push Open afvoer
# 47020, -000, -600

ééngreeps wastafelmengkraan 230
met Push Open afvoer
en zonder plaat
# 47022, -000, --xxx

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 200

driegats wastafelmengkraan 70
met Push Open afvoer
# 47050, -000, --600

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 200

driegats wastafelmengkraan 70
met Push Open afvoer
zonder plaat
# 47052, -000, -xxx

35

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 200

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel wand voorsprong
221 mm zonder plaat
# 47060, -000, --600

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel wand voorsprong
221 mm zonder plaat
# 47062, -000, --xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
vloergemonteerd
met Push Open afvoer en waste #
47040, -000, -600

ééngreeps wastafelmengkraan
vloergemonteerd
met afvoergarnituur zonder plaat
# 47042, -000, --xxx

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 245

A XOR MyEdition producten zijn in de oppervlakken -000 chroom ⁄ spiegelglas, -600 chroom ⁄ zwart glas en in de A XOR FinishPlus
oppervlakken -xxx verkrijgbaar.

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 245

A XO R MyEdition

B I D E T ⁄ BA D

INDIVIDUALISERING A AN HET BAD

Het individualiseringsconcept
van A XO R MyEdition is ook van
toepassing aan het bad.
De zwarte Nero Marquina marmeren plaat met opvallende witte
aders is een markante blikvanger
aan de 4-gats badrandmengkraan.

Bijzonder indrukwekkend is ook
de witte Lasa Covelano Vena
Oro marmeren plaat in combinatie met de vloergemonteerde
badmengkraan.

BIDET

ééngreeps bidetmengkraan
met Push Open afvoer
# 47210, -000, -600

BAD

ééngreeps bidetmengkraan
met Push Open afvoer
zonder plaat
# 47212, -000, --xxx

4-gats badrandmengkraan raanbath #
47430, -000, -600

4-gats badrandmengkraan
zonder plaat
# 47432, -000, -xxx

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 150

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 200

baduitloop
# 47410, -000, -600

baduitloop zonder plaat
# 47412, -000, --xxx

37
⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 200

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd
# 47440, -000, 600

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd zonder plaat
# 47442, -000, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

⁄ Voor de combinatie
met plaatformaat 245

afbouwdeel square
# 28012, -000, -xxx
afbouwdeel ovaal (zonder afb.)
# 28022, -000, -xxx
basisset voor
badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 10 0mm
⁄ Maximale uittreklengte
van de individueel te kiezen
handdouche: 1,4 5m

A XOR MyEdition producten zijn in de oppervlakken -000 chroom ⁄ spiegelglas, -600 chroom ⁄ zwart glas en in de A XOR FinishPlus
oppervlakken -xxx verkrijgbaar.

A XO R MyEdition

M AT ERI A A L PL AT EN

De varianten chroom ⁄ spiegelglas (-000) en chroom ⁄ zwart glas

De plaat in Amerikaans notenhout is een natuurproduct en heeft een

(-600) zijn standaard voor A XO R MyEdition verkrijgbaar. Glas is

heel mooie, donkerbruine kleur met verschillende schakeringen. Een

uiterst hygiënisch, robuust en resistent tegen reinigingsmiddelen

bijzonder blikvanger in combinatie met het A XO R FinishPlus oppervlak Satin Black (exclusief voor A XO R MyEdition verkrijgbaar).
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Het witte Lasa Covelano Vena Oro marmer fascineert met zijn

Het zwarte Nero Marquina marmer is een hoogwaardige zwarte

glanzend wit en de fijne gouden aders. Gewonnen in de Jennwand-

kalksteen met opvallende witte kwartsaders. Het wordt marmer ge-

bruch-steengroeve – de hoogst gelegen steengroeve in Europa – op

noemd, omdat het goed kan worden gepolijst. De witte kwartsaders

meer dan 2200 meter hoogte.

zijn pas achteraf in het gesteente ontstaan.

Europees nappaleer geeft de badkamer een huiselijke sfeer. Het grij-

A XO R FinishPlus oppervlakken geven kleur aan de badkamer. Naast

ze leder heeft een mooie natuurlijke structuur en een zachte, soepele

ton-sur-ton-combinaties met gepolijst of handmatig geborstelde varian-

haptiek.

ten kunnen door de eenvoudige scheiding van kraanhuis en plaat ook
tweekleurige varianten worden gerealiseerd.

MATERIA ALPL ATEN

plaat 200 glas
# 47900, -000

plaat 200 glas
# 47900, -600

plaat 200 walnoot zwart
# 47906, -000

plaat 245 glas (zonder afb.)
# 47901, -000

plaat 245 glas (zonder afb.)
# 47901, -600

plaat 150 glas (zonder afb.)
# 47902, -000

plaat 150 glas (zonder afb.)
# 47902, -600

plaat 245 walnoot zwart
(zonder afb.)
# 47907, -000
plaat 150 walnoot zwart
(zonder afb.)
# 47908, -000

plaat 200 marmer Lasa Covelano
Vena Oro
# 47909, -000
plaat 245 Marmer Lasa Covelano
Vena Oro (zonder afb.)
# 47910, -000
plaat 150 Marmer Lasa Covelano
Vena Oro (zonder afb.)
# 47911, -000
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plaat 200 marmer Nero Marquina
# 47913, -000

plaat 200 leer
# 47916, -000

plaat 200
# 47903, -000, -xxx

plaat 245 marmer Nero Marquina
(zonder afb.)
# 47914, -000

plaat 245 leer (zonder afb.)
# 47917, -000

plaat 245 (zonder afb.) #
47904, -000, --xxx

plaat 150 leer (zonder afb.)
# 47918, -000

plaat 150 (zonder afb.) #
47905, -000, -xxx

plaat 150 marmer Nero Marquina
(zonder afb.)
# 47915, -000

Het nieuwe matte, zwarte PVD oppervlak Satin Black heeft een uiterst
homogene en gelijkmatige uitstraling en een aangename haptiek.
Het is exclusief voor de A XO R MyEdition collectie en gedefinieerde aanvullende producten beschikbaar.
PRODUCTIESTAPPEN:
Stap 1: E en speciaal galvaniseringsproces veroorzaakt een structuur
in de laag nikkel in microbereik. Daardoor ontstaat het matte
oppervlak.
Stap 2: O p de laag nikkel wordt een tweede chroomlaag aangebracht.
Stap 3: D e PVD methode zorgt voor het diepzwarte oppervlak.

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

AXOR bad ⁄ wastafels 

A XOR MyEdition producten zijn in de oppervlakken -000 chroom ⁄ spiegelglas, -600 chroom ⁄ zwart glas en in de A XOR FinishPlus
oppervlakken -xxx verkrijgbaar.
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A XO R MyEdition

OV ER ZI C H T

OV ER ZI C H T VA N D E CO LL E C T I E EN COM B I N AT I E MOGELIJKHEDEN

Productplaten

Spiegelglas
Plaat 200

Kraanhuis

40

Plaat 245

Zwart glas
Plaat 150

Plaat 200

Plaat 245

Chroom
Plaat 150

Plaat 200

Eéngreeps wastafelmengkraan 70

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

47010000

Eéngreeps wastafelmengkraan 70
zonder plaat

Chroom

47012000
47900000

47012000
47900600

47012000
47903000

15 PVD oppervlakken

47012xxx
47900000

47012xxx
47900600

47012xxx
47903000

Plaat 245

Eéngreeps wastafelmengkraan 230

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

Eéngreeps wastafelmengkraan 230
zonder plaat

Chroom

47022000
47901000

47022000
47901600

47022000
47904000

15 PVD oppervlakken

47022xxx
47901000

47022xxx
47901600

47022xxx
47904000

47020600
47020000

3-gats wastafelmengkraan 70

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

3-gats
Wastafelmengkraan 70
zonder plaat

Chroom

47052000
47900000

47052000
47900600

47052000
47903000

15 PVD oppervlakken

47052xxx
47900000

47052xxx
47900600

47052xxx
47903000

47050600
47050000

Eéngreeps wastafelmengkraan
Inbouw

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

Eéngreeps wastafelmengkraan
Inbouw zonder plaat

Chroom

47062000
47901000

47062000
47901600

47062000
47904000

15 PVD oppervlakken

47062xxx
47901000

47062xxx
47901600

47062xxx
47904000

47060600
47060000

Eéngreeps wastafelmengkraan
op de grond staand

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

Eéngreeps wastafelmengkraan
vloergemonteerd zonder
plaat

Chroom

47042000
47901000

47042000
47901600

47042000
47904000

15 PVD oppervlakken

47042xxx
47901000

47042xxx
47901600

47042xxx
47904000

Eéngreeps bidetmengkraan

Eéngreeps bidetmengkraan
zonder plaat

Plaat 150

47040600
47040000

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

47210600
47210000

Chroom

47212000
47902000

47212000
47902600

47212000
47905000

15 PVD oppervlakken

47212xxx
47902000

47212xxx
47902600

47212xxx
47905000

4-gats
Badrandmengkraan

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

47430600

4-gats
Badrandmengkraan
zonder plaat

Chroom

47432000
47900000

47432000
47900600

47432000
47903000

15 PVD oppervlakken

47432xxx
47900000

47432xxx
47900600

47432xxx
47903000

47430000

Eéngreeps badmengkraan
op de grond staand

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

47440600

Eéngreeps badmengkraan
vloergemonteerd
zonder plaat

Chroom

47442000
47901000

47442000
47901600

47442000
47904000

15 PVD oppervlakken

47442xxx
47901000

47442xxx
47901600

47442xxx
47904000

47440000

Baduitloop

Standaardproduct
chroom incl. Satin
Black

47410000

47410600

Baduitloop
zonder plaat

Chroom

47412000
47900000

47412000
47900600

47412000
47903000

15 PVD oppervlakken

47412xxx
47900000

47412xxx
47900600

47412xxx
47903000

Productplaten

15 PVD oppervlakken
Plaat 200

Plaat 245

Hout: Amerikaans notenhout
Plaat 150

Plaat 200

Plaat 245

Plaat 150

Witte marmer: Lasa Covelano Vena Oro
Plaat 200

Plaat 245

Plaat 150

Zwarte marmer: Nero Marquina
Plaat 200

Plaat 245

Plaat 150

Leder: grijs nappaleer
Plaat 200

47012000
47903xxx

47012000
47906000

47012000
47909000

47012000
47913000

47012000
47916000

47012xxx
47903xxx

47012xxx
47906000

47012xxx
47909000

47012xxx
47913000

47012xxx
47916000

Plaat 245

Plaat 150

Brushed
Bronze
47020360
47022000
47904xxx

47022000
47907000

47022000
47910000

47022000
47914000

47022000
47917000

47022xxx
47904xxx

47022xxx
47907000

47022xxx
47910000

47022xxx
47914000

47022xxx
47917000

47052000
47903xxx

47052000
47906000

47052000
47909000

47052000
47913000

47052000
47916000

47052xxx
47903xxx

47052xxx
47906000

47052xxx
47909000

47052xxx
47913000

47052xxx
47916000

47062000
47904xxx

47062000
47907000

47062000
47910000

47062000
47914000

47062000
47917000

47062xxx
47904xxx

47062xxx
47907000

47062xxx
47910000

47062xxx
47914000

47062xxx
47917000

47042000
47904xxx

47042000
47907000

47042000
47910000

47042000
47914000

47042000
47917000

47042xxx
47904xxx

47042xxx
47907000

47042xxx
47910000

47042xxx
47914000

47042xxx
47917000
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Brushed
Bronze
47210360
47212000
47905xxx

47212000
47908000

47212000
47911000

47212000
47915000

47212000
47918000

47212xxx
47905xxx

47212xxx
47908000

47212xxx
47911000

47212xxx
47915000

47212xxx
47918000

47432000
47903xxx

47432000
47906000

47432000
47909000

47432000
47913000

47432000
47916000

47432xxx
47903xxx

47432xxx
47906000

47432xxx
47909000

47432xxx
47913000

47432xxx
47916000

Brushed
Bronze
47440360
47442000
47904xxx

47442000
47907000

47442000
47910000

47442000
47914000

47442000
47917000

47442xxx
47904xxx

47442xxx
47907000

47442xxx
47910000

47442xxx
47914000

47442xxx
47917000

47412000
47903xxx

47412000
47906000

47412000
47909000

47412000
47913000

47412000
47916000

47412xxx
47903xxx

47412xxx
47906000

47412xxx
47909000

47412xxx
47913000

47412xxx
47916000

A XOR MyEdition producten zijn in de oppervlakken -000 chroom ⁄ spiegelglas, -600 chroom ⁄ zwart glas en in de A XOR FinishPlus
oppervlakken -xxx verkrijgbaar.

A XO R collecties

A XO R STA RC K

A XOR STARCK
MINIMALISTISCH
B A D K A M E R D E S I G N
A XOR Starck belichaamt de esthetiek van het minimalisme:
Het design concentreert zich op het essentiële. Vertrouwd qua
vorm, compromisloos qua gebruik en met een oorspronkelijke
verbinding met water. En daarom een archetype: De collectie

»HET IDEE BIJ AXOR
STARCK WAS EEN
DESIGN TE CREËREN DAT
DIEPGAAND, STRUCTUREEL
WATER RESPRECTEERT. HET
EERSTE OBJECT IN HET
VERLEDEN DAT WATER TER
BESCHIKKING STELDE
WAS DE POMP. HET IDEE
WAS EVEN EENVOUDIGE
VORMEN TE CREËREN.«
Philippe Starck

is geïnspireerd door de historische zwengelpomp waarmee
vroeger water uit de bron werd gepompt.
Design: Philippe Starck
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DESIGNKENMERK:
Consequent cilindrisch met diagonale uitloop
IDEE VAN DE DESIGNER:
Statement van minimalisme: De basisvorm baseert op het
idee van historische zwengelpompen – het eerste en eenvoudigste object dat water ter beschikking stelde. Hier gaat het
alleen om het pure water en de schoonheid van het water
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Drie greepvarianten: klassieke veergreep, moderne
pingreep, ergonomische hendelgreep

⁄

Mengkranen in verschillende ComfortZones voor de
combinatie met verschillende wastafels

⁄

A XOR Starck is al 25 jaar een bestseller en tegenwoordig een designklassieker

⁄

Innovatieve staafhanddouche: de eerste in zijn soort
en vandaag een klassieker

Alles over AXOR Starck:
axor-design.com/axor-starck

A XO R Starck

WA STA FEL

DRIE ÉÉNGREEPS MENGKRANEN –
DRIE GREEPVARIANTEN
De klassieke veergreep, het origineel van 1994 – vandaag een klassieker –, de moderne, absoluut gereduceerde pingreep en de ergonomische hendelgreep. Drie grepen, één design: de iconische, diagonale
uitloopvorm en het minimalistische design onderstrepen de concentratie op het essentiële.
A XO R STARCK ÉÉNGREEPS WASTAFELMENGKRAAN MET HENDELGREEP
⁄ Hendelgreep: De ergnomische hendelgreep
staat voor modern minimalisme
⁄ In drie verschillende hoogtes verkrijgbaar:
80, 100, 250
⁄ CoolStart variant voor het besparen van
energie en water beschikbaar
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A XO R STARCK ÉÉNGREEPS WASTAFELMENGKRAAN MET PINGREEP

A XO R STARCK ÉÉNGREEPS WASTAFELMENG-

⁄ Pingreep met geïntegreerde joystick-kardoes: De geraffineerde greep

KRAAN MET VEERGREEP

rondt het minimalisme af.

⁄ Veergreep: klassieke vorm met een subtiele

⁄ Smal kraanhuis door geïntegreerde kardoes

knipoog. De veer is een verbluffend detail in het

⁄ Drie eenvoudige cilinders vormen het minimalistische design

minimalistische totaalbeeld

⁄ In vier verschillende hoogtes verkrijgbaar: 70, 90, 170, 250

⁄ In drie verschillende hoogtes verkrijgbaar:
60, 70, 220
⁄ Origineel ontwerp van 1994: geïnspireerd door
de zwengelpomp

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pingreep en waste
# 10116, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 90 m
et pingreep en waste
# 10111, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 170
met pingreep en waste
# 10123, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 250
met pingreep en waste
# 10129, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pingreep (zonder afb.)
# 10117, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 60
met waste
# 10015, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 80
met rechte greep en waste
# 10102, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met waste
# 10010, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 220
met waste
# 10020, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met waste (zonder afb.)
# 10018, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 220
zonder waste (zonder afb.)
# 10028, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met waste
# 10001, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 250
zonder afvoergarnituur
# 10103, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met rechte greep (zonder afb.)
# 10003, -000, -xxx
ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart LowFlow
met afvoergarnituur (zonder afb.)
# 10007, -000, -xxx

A XO R Starck producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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WASTAFEL

tweegreeps wastafelmengkraan 80
met waste
# 10030, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan 90
met waste
# 10133, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage afbouwdeel
met voorsprong 125 mm
# 10313, -000, -xxx

toiletkraan 70 zonder waste
# 38130, -000, -820, -xxx

inbouwdeel voor 3-gats
wastafelmengkraan wandmontage
# 10303180

ELEKTRONICA

elektronische wastafelmengkraan 90
met greep en batterij
# 10101, -000, -xxx
elektronische wastafelmengkraan 90
zonder greep met temperatuur regeling
met batterij (zonder afb.)
# 10106, -000, -xxx
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elektronische wastafelmengkraan
met greep met temperatuur regeling
en netstroom 230V (zonder afb.)
# 10140, -000, -xxx
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuur regeling zonder greep
met netstroom 230V (zonder afb.)
# 10145, -000, -xxx

BIDET

ééngreeps bidetmengkraan
met pingreep en waste
# 10211, -000, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met waste
# 10200, -000, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met rechte greep en waste
# 10214, -000, -xxx

A XO R Starck producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

ééngreeps wastafelmengkraan 90
met bidet handdouche
en doucheslang 1.60 m
# 10300, -000, -xxx

A XO R Starck

DOUCHE

DOUCH E ZU IL ME T TH ERMOSTA AT
E N H O O F D D O U C H E 2 4 0 1J E T

De minimalist in de douche. Compromisloos gereduceerd worden de vormen tot
een uniek geheel opgebouwd: Een cirkel. Een cilinder. Een staaf. Het resultaat:
een unieke douchezuil.

A XO R HOOFDDOUCHE:
⁄ Een hoogwaardige metalen straalplaat met een grote
diameter: 240 mm
⁄ Een volle RainAir straal over het hele lichaam met een
d oorstroomhoeveelheid van 13,6 l ⁄ min (bij 3 bar)
⁄ Met gebruiksvriendelijke QuickClean reinigingsfunctie

⁄ Temperatuurinstelling met bescherming tegen verbranden bij 38 °C
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⁄ Geïntegreerde draaigreep voor een intuïtieve
omstelling van hoofd- en handdouche
⁄ Regeling van de waterhoeveelheid

A XO R STAAFHANDDOUCHE 2JET
⁄ Een klassieker op het gebied van design en functionaliteit De
staafhanddouche stelt nieuwe normen op het vlak van intuïtieve bediening: omschakelen van de zachte Rain straalsoort
naar de krachtige Mono straalsoort gaat moeiteloos door
gewoon aan de straalplaat te draaien
⁄ Gepositioneerd in een hoogwaardige metaalhouder
⁄ Doorstroomhoeveelheid: 13,4 l ⁄ min (bij 3 bar)

⁄ Plaatsing basisdeel voor de douchezuil achter de wandrozet
⁄ De buis van de douchezuil geeft het gevoel alsof het water direct
uit de grond komt

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
opbouw met pingreep
# 10611, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
opbouw met rechte greep
# 10665, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met pingreep
# 10616, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

⁄ Passende greepvariant voor gekozen variant van wastafelmengkraan beschikbaar

douchekolom met thermostaat
en hoofddouche 240 1jet
# 10912, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 10614, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 10615, -000, -xxx

inbouwdeel
# 10902180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

⁄ Passende greepvariant voor gekozen variant van wastafelmengkraan
beschikbaar

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 10700, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stop- ⁄ omstelkraan
# 10720, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stopkraan afbouwdeel
# 10970, -000, -xxx
inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

A XO R Starck producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

thermostaat afbouwdeel HighFlow
# 10715, -000, -xxx
thermostaat afbouwdeel (zonder afb.)
# 10710, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stop- en omstelkraan afbouwdeel
Trio ⁄ Quattro
# 10930, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180
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DOUCHE

hoofddouche 240 1jet
# 28494, -000, -xxx

doucheset 0.90 m
met staafhanddouche 2jet
# 27980, -000, -xxx

glijstang 0.90 m
# 27830, -000, -xxx

porter wandhouder 120 ⁄ 120
met staafhanddouche 2jet
en doucheslang
# 12626, -000, -350, -xxx
Inbouwdeel voor douchemodule
# 28486180

doucheset 0,90 m
met staafhanddouche 1jet
(zonder afb.)
# 27983, -000, -xxx

staafhanddouche
# 28532, -000, -350, -xxx
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staafhanddouche (zonder afb.)
# 10531, -000, -xxx

⁄ Omschakelen van straalsoort
door eenvoudig draaien
aan de straalplaat aan het einde
van de staafhanddouche
Optioneel toebehoren:
⁄ metaaleffect doucheslang 1,25 m
(# 28282, -000, -xxx)
⁄ metaaleffect doucheslang 1,60 m
(# 28286, -000, -xxx)
⁄ metaaleffect doucheslang
2,00 m (# 28284, -000, -xxx)

Naast het praktische badlakenrek (# 40806000) zijn nog meer accessoires in minimalistisch design van
de A XO R Starck collectie in het hoofdstuk Accessoires op pagina 165 terug te vinden.

A XO R Starck producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R Starck

BA D

MINIMALISTISCHE UITSTRALING BIJ HET BAD
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Een icoon bij het bad: Rechtlijnige en duidelijke vormen, met de
diagonale uitloop die aan een historische zwengelpomp herinnert. De vloergemonteerde badmengkraan is vooral geschikt voor
vrijstaande baden.

VERSCHILLENDE GREEPVARIANTEN
⁄ Met verschillende greepvarianten verkrijgbaar – passend
bij de gekozen wastafelmengkraan
FUNCTIEOMSCHAKELING
⁄ De omstelling van badmengkraan naar handdouche gebeurt
aan de baduitloop
⁄ Doorstroomhoeveelheid: 22 l ⁄ min (bij 3 bar)

METAALEFFECT DOUCHESLANG 1,25 M (# 28282000)
EN STAAFHANDDOUCHE 2JET (# 28532000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen

BAD

ééngreeps badmengkraan opbouw
met pingreep
# 10411, -000, -xxx
ééngreeps badmengkraan opbouw
met rechte greep (zonder afb.)
# 10465, -000, -xxx

baduitloop
# 10410, -000, -xxx

⁄ 50 mm verlenging
voor de baduitloop verkrijgbaar
(# 10495, -000, -xxx)

4-gats badrandmengkraan
met zerogrepen
# 10444, -000, -xxx

4-gats tegelrandmengkraan
met zerogrepen
# 10451, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met pingreep
# 10456, -000, -xxx

tweegreeps badmengkraan
vloergemonteerd
# 10458, -000, -xxx

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

inbouwdeel
4-gats tegelrandmengkraan
# 15481180

met rechte greep (zonder afb.)
# 10455, -000, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

inbouwdeel
# 10452180

⁄ Incl. handdouche 120 3jet (# 26050, -000, -xxx)
⁄ Incl. staafhanddouche 2jet (# 28532, -000, -xxx) en
⁄ Optioneel toebehoren:
⁄ Uitloopverlenging 60 mm (# 10981, -000, -xxx)

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met pingreep
# 10416, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 10414, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 10415, -000, -xxx

2-gats badrandthermostaat
afbouwdeel met zero-grepen
# 10480, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
met zekerheidscombinatie
(zonder afb.)
# 10418, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met
zekerheidscombinatie (zonder afb.)
# 10427, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel 2-gats
badrandthermostaat
# 15486180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

⁄ Te combineren met de sBox bad
in ovaal design (# 28022, -000,
-xxx) voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding

⁄ Dit product is uitsluitend via een
A XO R Signature aanvraag in
Polished Gold Optic verkrijgbaar

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Starck producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176
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A XO R collecties

A XO R STA RC K V

A XOR STARCK V
DE VITALITEIT VAN H E T WATER
A XOR Starck V is een eenmalige blikvanger aan de wastafel.
Het spectaculaire glazen kraanhuis in organisch-sculpturaal design maakt het water zichtbaar en openbaart een wonder van
de natuur: de waterkolk. Krachtig en mooi. Vitaal en boeiend.
Design: Philippe Starck

»AXOR STARCK V IS
EEN REVOLUTIE: EEN
MINIMUM, VRIJWEL
ONZICHTBAAR EN
TOTAAL TRANSPARANT,
DAT DE WATERKOLK
OMHULT. ZO KUNNEN
WE WATER OP EEN
BIJZONDERE MANIER
BELEVEN.«
Philippe Starck

DESIGNKENMERK:
Een fascinerende blikvanger: De organisch-sculpturale vorm
met kraanhuis van transparant glas maakt de krachtige en
speciaal gedesignde waterkolk zichtbaar
55

IDEE VAN DE DESIGNER:
De schoonheid en de vitaliteit van het water met behulp
van een glazen omhulsel beleefbaar maken
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Drie varianten: Eéngreeps mengkraan 140 en 220 met
een hogere sokkel of als 2-gats mengkraan met aparte
pingreep

⁄

Twee extra glasslijpvormen: Daimantslijpvorm en facet
geslepen – klassiek of modern

⁄

Met EasyClick en SafetyStop: De uitloop kan met een
simpele klik van de basis worden genomen en worden
gereinigd of vervangen

⁄

Comfortabele 360°-draaibare uitloop

⁄

Uitloop van hoogwaardig kristalglas

⁄

Zuinig waterverbruik: 4 l ⁄ min (bij 3 bar)

⁄

A XOR Starck V is de vijfde collectie die in samenwerking
met Philippe Starck werd ontwikkeld

Alles over A XOR Starck V:
axor-design.com/axor-starck-v

A XO R Starck V

WA STA FEL

DE SCHOONHEID EN DE ZIEL VAN
HE T WATER LEREN KENNEN
De onbedwingbare nieuwsgierigheid en passie voor water is voor Klaus Grohe, zoon van de bedrijfsoprichter Hans Grohe, de drijvende kracht. Hij is erg onder de indruk van de pure energie van een kolk. Hij vraagt
zich af hoe dit natuurschouwspel in huis gehaald en op de wastafel geplaatst kan worden en begint met het
ontwikkelen van een waterkolk in een mengkraan. Met de designer Philippe Starck vinden Klaus Grohe en
A XOR een partner die de kracht van de natuur in een organisch-sculpturale glazen mengkraan zichtbaar
maakt.
A XOR Starck V laat de fascinatie voor het element water op een nieuwe manier beleven. Het transparante
glazen kraanhuis zorgt voor vrij zicht op de elegante, vitale waterkolk.

PRODUCTVARIANTEN
Als ééngreeps wastafelmengkraan, als 2-gats-
GLAZEN UITLOOP
De glazen uitloop van kristalglas zorgt voor
vrij zicht op het bijzondere waterschouw-

wastafelmengkraan of als ééngreeps mengkraanvariant voor waskommen komt hij tegemoet aan
elke specifieke toepassing

spel – de waterkolk –
Voor nog meer individualisering is de
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glazen uitloop in verschillende varianten
verkrijgbaar:
⁄ Diamantslijpvorm
⁄ Facet geslepen

INDIVIDUALISERING
De sokkel kan met exclusieve A XO R FinishPlus
oppervlakken worden geïndividualiseerd

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 140
glas ⁄ metaal combinatie en waste
# 12112, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 140
glas ⁄ metaal combinatie
# 12112, -450

⁄ Kleurvariant
met witte sokkel (-450)

ééngreeps wastafelmengkraan 140
met glazen uitloop – Diamond Cut
# 12122, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 140
met glazen uitloop – Diamond Cut
# 12122, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 220
met glazen uitloop en waste
# 12114, -000, -xxx

2-gats badmengkraan 110
met losse greep
# 12115, -000

⁄ Door de hoge positionering van
de greep vooral geschikt voor
vrijstaande waskommen

⁄ Greep naar keuze rechts of links
of vrij op een willekeurige plaats
op of rond de wastafel

ééngreeps wastafelmengkraan 140
met glazen uitloop – facet geslepen
# 12123, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 140
met glazen uitloop – facet geslepen
# 12123, -990

A XO R Starck V producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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A XO R Starck V

WA STA FEL

WARE SCHOON H EID BLIJ K T U IT DE DE TAILS

DRAAIBARE UITLOOP
Voor een optimale uitlijning van de waterstraal
en voor meer flexibiliteit bij de installatie
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AFNEEMBARE UITLOOP
Voor een eenvoudige leging
bij niet-gebruik en reiniging in de
vaatwasmachine

REGELING INTENSITEIT
Voor een optimale aanpassing aan de
plaatselijke waterdrukverhoudingen kan
de intensiteit van de waterkolk met behulp
van de meegeleverde inbussleutel worden
aangepast.

SAFETYSTOP-FUNCTIE
Sluit het waterventiel als het
kraanhuis wordt verwijderd

LAAG WATERVERBRUIK
Doorstroombegrenzing tot 4 l ⁄ min

EASYCLICK

(bij 3 bar)

Voor het eenvoudig
afnemen van het glazen
kraanhuis
JOYSTICK-KARDOES
De greep kan heel individueel
naar links of naar rechts worden
gepositioneerd

WASTAFEL
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Water kan ademberovend mooi zijn. Als
het de vorm van een elegante waterkolk
krijgt, is het een waar natuurschouwspel.

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Starck V producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176

A XO R collecties

A XO R STA RC K O RGA N I C

A XOR STARCK ORGAN IC
ZIN EN ZINNELIJKHEID
De natuur als voorbeeld. Haar schoonheid, haar efficiëntie en
haar oorspronkelijkheid. A XOR Starck Organic verenigt design
en technologie in een sculpturaal beeld met zinnelijk organische
vormen. In het waterdesign en in de efficiënte omgang met
grondstoffen. In de beste zin van de natuur.
Design: Philippe Starck

»DE NATUUR HOUDT
VAN SPAARZAAMHEID.
DAAROM IS DE
COLLECTIE AXOR
STARCK ORGANIC ZO
GEREDUCEERD – EN
TOCH VOL MET NIEUWE
UITVINDINGEN. ZE IS
REVOLUTIONAIR.«
Philippe Starck

DESIGNKENMERK:
Organisch-minimalistisch badkamerdesign: De mengkraan
is geïnspireerd door de oorspronkelijkheid van de natuur en
verwijst naar vormen zoals een tak of een waterdruppel
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IDEE VAN DE DESIGNER:
Revolutionaire omgang met het vitale water: A XOR Starck
Organic verenigt ecologie en spaarzaamheid in één collectie. In een organische totaalcompositie en met een zinnelijke
ervaring van water
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Innovatief bedieningsconcept: Hoeveelheid water en
temperatuur kunnen apart worden geregeld

⁄

A XOR wastafelmengkraan met een waterverbruik van
slechts 3,5 l ⁄ min (bij 3 bar)

⁄

Innovatieve mengkraandouchestraal: zinnelijke ervaring
van water door een zachte, volumineuze straal bij gering
waterverbruik

⁄

Zuinige omgang met materiaal, energie en grondstoffen

⁄

A XOR Starck Organic is de vierde collectie die in samenwerking met Philippe Starck is ontstaan

⁄

Onderscheiden met de Green Product Design Award

Alles over A XOR Starck Organic:
axor-design.com/axor-starck-organic

A XO R Starck Organic

CO N C EP T

EEN INNOVATIEF BEDIENINGSCONCEPT VOOR
D E  B E W U S T E R E G E L I N G V A N H O E V E E L H E I D W A T E R
EN TEMPER ATUUR
De nieuwe tweegreeps mengkraan van A XOR Starck Organic is de volgende stap in de evolutie
van de mengkraanbediening – weg van de klassieke ééngreeps mengkranen waarbij watertemperatuur en -hoeveelheid altijd tegelijk worden geregeld. De mengkraan zorgt voor een ergonomisch
bewegingsproces en is zuinig in verbruik: De zelden gebruikte temperatuurregelaar zit bovenaan de
mengkraankop. De altijd benodigde greep voor de regeling van de waterhoeveelheid bevindt zich
handig onder aan de wateruitloop.

VOORDELEN VAN DE AFZONDERLIJKE BEDIENING
TEMPERATUURBEDIENING:
⁄ Voorinstelling van persoonlijke comforttemperatuur of

°C

energiebesparende koud-stand
⁄ Harmonische optiek – in iedere positie
⁄ Geen druppelen en geen verontreiniging door voorin-

62

stelling – de mengkraangreep is zelden nodig.
⁄ Nieuwe, duidelijke warm-koudmarkering.
Koud water = groen (energiebesparend);
warm water = oranje

WATERHOEVEELHEIDREGELING:
⁄ Meer hygiëne en comfort door directe bediening aan

aan ⁄ uit

de uitloop
⁄ Normale positie bij 3,5 l ⁄ min: optimale functionaliteit
bij gelijkblijvend goed watergevoel en gelijktijdige
waterbesparing
⁄ Booster-positie om de doorstroomhoeveelheid naar
5 l ⁄ min te verhogen
⁄ Graduele waterhoeveelheidregeling met vergrendelingspositie bij 3,5 l ⁄ min (normaal) en 5 l ⁄ min (booster)

INTELLIGENTE FUNCTIES VERTROUWEN OP
E C O L O G I S C H E E N T E C H N I S C H E S T A N D A A R D S
MENGKRAANDOUCHESTRAAL

NORMAAL + BOOSTER

De innovatieve douchestraal voor de wastafelmeng-

Tot de vergrendelingspositie 3,5 l ⁄ min is een gra-

kraan zet zinnelijk en ecologisch nieuwe maatstaven. duele waterhoeveelheidregeling mogelijk. Wie een
Hij creëert een geweldig watergevoel bij een

grotere hoeveelheid water wil, draait gewoon verder

tegelijk optimale functionaliteit. Door de straalvormer naar de booster-positie (5 l ⁄ min).
met 90 kleine openingen ontstaat een zachte, volumineuze mengkraandouchestraal.
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5°

STRAALVORMER

DRAAIBARE UITLOOP

Door de straalvormer met 5° in ieder richting te

In de versie voor rechtshandigen wordt de uitloop

verstellen wordt de waterstraal zo ingesteld dat hij

gebruikt zoals hij werd geleverd. Voor linkshandigen

zich optimaal aan de geometrie van de fontein aan-

kan de uitloop voor een perfecte ergonomie met

past. De straalvormer beschikt over een QuickClean

80° gedraaid worden gemonteerd. Gewoon de

reinigingsfunctie om kalkaanslag eenvoudig te ver-

straalvormer met de passende sleutel losdraaien en

wijderen. Wanneer een conventionele straal wordt

de uitloop opnieuw aanbrengen.

gewenst, kan de straalvormer eenvoudig worden
vervangen.

A XO R Starck Organic

WA STA FEL ⁄ B I D E T

EEN RE VOLUTIONAIRE WATERBELE VENIS
BIJ GERING WATERVERBRUIK
A XOR Starck Organic minimaliseert niet alleen het gebruik van de natuurlijke grondstof water maar ook het
energieverbruik. Door een temperatuurvoorinstelling wordt minder warm water verbruikt. Ook bij de productie van de collectie speelt een bewuste omgang met onze grondstoffen een belangrijke rol: Door de holle
constructie van de mengkraan is minder materiaal en dus ook minder energie nodig.

BEWUSTE TEMPERATUURINSTELLING
De temperatuur kan individueel worden ingesteld. Om energiekosten te besparen en zich tegen verbranding te beschermen kan een maximale temperatuur worden ingesteld. Dat is
vooral voor mengkranen in openbare ruimtes en in hotels en
voor gezinnen met kinderen interessant.

GEREDUCEERD MATERIAALVERBRUIK
64

De constructie van de wanden van de mengkranen
(hol kraanhuis) bespaart ca. een derde aan messing
ten opzichte van conventionele productie

LOSGEKOPPELDE WATERVOERING
Vermijdt direct watercontact met het
kraanhuis van de mengkraan. Het
drinkwater blijft vrij van lood- en
nikkeverontreinigingen.

ZUINIG WATERVERBRUIK
Doorstroombegrenzing tot zuinige 3,5 l ⁄ min.
Gelijkblijvend goed watergevoel bij verbeterde functionaliteit ten opzicht van gewone
mengkranen

WASTAFEL

tweegreeps wastafelmengkraan 80
met waste
# 12010, -000, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 170
met waste
# 12012, -000, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 240
met waste
# 12013, -000, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 50
met waste
# 12014, -000, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 80
met waste (zonder afb.)
# 12011, -000, -xxx

BIDET

toiletkraan 50 zonder waste
# 12110, -000, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel, voorsprong 187 mm
# 12015, -000, -xxx

tweegreeps bidetkraan
met waste
# 12210, -000, -xxx

inbouwdeel
# 10902180

A XO R Starck Organic producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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A XO R Starck Organic

DOUCHE

DE PERFECTE SYMBIOSE IN DE DOUCHE:
ORGANISCH EN GEOMETRISCH
A XOR Starck Organic kan volledig naar wens worden geïnstalleerd: met een klassiek iBox universal
inbouwdeel of met het inbouwsysteem van de A XOR ShowerCollection. De 120 ⁄ 120 mm grote modules
kunnen optimaal met de hoofddouche 350 1jet met PowderRain en de A XOR Starck Organic accessoires
worden gecombineerd.

DOUCHE

douchethermostaat opbouw
# 12602, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 12605, -000, -xxx

thermostaat HighFlow
afbouwdeel
# 12711, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 12715, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel (zonder afb.)
# 12710, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met stop- ⁄ omstelkraan
# 12716, -000, -xxx

thermostaat HighFlow
afbouwdeel 120 ⁄ 120
# 12712, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel thermostaatmodule
120 ⁄ 120 G¾
# 10754180

stopkraan 120 ⁄ 120
# 12771, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan
120 ⁄ 120 G¾
# 10971180

stop- en omstelkraan afbouwdeel
Trio ⁄ Quattro
# 12731, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan Trio 120 ⁄ 120
in direct verband
# 36770180
inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

thermostaatmodule afbouwdeel
360 ⁄ 120
# 12717, -000, -xxx

porter wandhouder 120 ⁄ 120
met staafhanddouche 2jet
en doucheslang
# 12232, -000, -xxx

doucheset 0.90 m
met staafhandouche 2jet
# 12231, -000, -xxx

staafhanddouche
# 12680, -000, -xxx

⁄ Installatie verticaal
of horizontaal voor individuele
inbouwsituaties mogelijk
glijstang 0.90 m (zonder afb.)
# 27830, -000, -xxx

⁄ Handdouche in consequent organisch design verkrijgbaar

A XO R Starck Organic producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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A XO R Starck Organic

BA D
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ORGAN ISC H D ESIGN TOT
A AN H E T BAD TOE
Het markante, krachtige design van A XOR Starck Organic wordt
ook in buitengewone badmengkranen adequaat voortgezet. De
vloergemonteerde badthermostaat met geïntegreerde handdouche vervolledigt het assortiment voor vrijstaande baden. Dankzij
het organisch-minimalistische design past hij bij de meest uiteenlopende badvormen.

badthermostaat vloergemonteerd
# 12016, -000, -xxx
inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

⁄ Incl. staafhanddouche 2jet
(# 28532000)
en metaaleffect doucheslang
1,25 m (# 28282000)

BAD

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 12415, -000, -xxx

badthermostaat
opbouw
# 12410, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
(zonder afb.)
# 12416, -000, -xxx

baduitloop
# 12417, -000, -xxx

2-gats badrandthermostaat
afbouwdeel
# 12422, -000, -xxx

⁄ Door de geïntegreerde normale
straal is het snel vullen van het
bad mogelijk

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel
# 12425, -000, -xxx

4-gats tegelrandthermostaat
afbouwdeel
# 12426, -000, -xxx

inbouwdeel
4-gats badrandthermostaat
# 15482180

inbouwdeel
4-gats tegelrandthermostaat
# 15483180
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Ontworpen in dezelfde stijl als de rest van de collectie, is ook deel
van de harmonieuze sfeer bij de badkuip. De gelijkenissen van de
kraan met een boomtak zijn duidelijk.

afbouwdeel square
# 28012, -000, -xxx
afbouwdeel ovaal (zonder afb.)
# 28022, -000, -xxx
basisset
voor badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 10 0mm
⁄ Maximale uittreklengte
van de individueel te kiezen
handdouche: 1,4 5m

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

AXOR bad ⁄ wastafels 

A XO R Starck Organic producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

blz. 176

A XO R collecties

A XO R C I T T ERI O

AXOR CITTERIO
WATER VIEREN
A XOR Citterio is een markante collectie die hoeken, randen
en expressieve vlakken verenigt. Radiussen buigen voor het
dierbare element water. Deze citaten maken A XOR Citterio tot
een meesterwerk van het neoclassicisme van de 1930 jaren. En
tot een monumentale verschijning aan de wastafel die je bewust
maakt van de kostbare tijd in de badkamer.
Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

DESIGNKENMERK:

»WIE HET DAGELIJKS
WASSEN GRAAG ALS
RITUEEL VIERT, MOET DIT
MET MOOIE PRODUCTEN
ZOALS AXOR CITTERIO
DOEN.«
Antonio Citterio

Monumentaal mengkraandesign: Geometrische precisie
en markante vlakken – van de uitloop tot de grepen
IDEE VAN DE DESIGNER:
Luxe op het tweede gezicht: Met een bijzondere mengkraan
de waarde van het water waarderen en bewust beleven
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Twee greepvarianten: klassieke kruisgreep en moderne
hendelgreep

⁄

De vlakken van de uitloop als uiterst markante eigenschap van de collectie.

⁄
⁄

Veel producten van de collectie zijn als versie met plaat
of met afzonderlijke rozet verkrijgbaar

⁄

Veel producten van de collectie zijn als versie met plaat
of met afzonderlijke rozet verkrijgbaar

⁄

A XOR Citterio werd in 2003 geïntroduceerd en in 2010
verder ontwikkeld. Het is de eerste van drie A XOR
collecties in samenwerking met Antonio Citterio. Vandaag
is A XOR Citterio een designklassieker in het badkamerdesign

Alles over A XOR Citterio:
axor-design.com/axor-citterio
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A XO R Citterio

WA STA FEL

MON UMENTALE VERSCH IJ N IN G A AN DE WASTAFEL
De A XOR Citterio collectie biedt veelzijdige productvarianten: Kruis- en hendelgrepen evenals producten
met plaat of rozetten. Verschillende installatiemogelijkheden en diverse uitlooplengtes voor de meest
uiteenlopende inbouwsituaties. Alle producten hebben één ding gemeen: het markante design met perfect uitgewerkte radiussen, hoeken, randen en expressieve vlakken. Al deze eigenschappen maken van
A XOR Citterio een monumentale verschijning aan de wastafel, in de douche en aan het bad.

MARKANT GREEPDESIGN
Door de bewuste bediening wordt de omgang met
het element water gevierd.

MONUMENTAAL DESIGN
Rechte hoeken gecombineerd met

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

rondingen en zachte radiussen.

STRAALVORMER

Typisch voor het monumentale

Onderstreept het perfecte design

design van de collectie
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RONDE ROZETTEN
Een spannend contrast met het
hoekig design van het kraanhuis

Markant greepdesign van de ééngreeps

Moderne hendelgrepen aan de 3-gats was-

Klassieke kruisgrepen aan de 3-gats

wastafelmengkraan met joystick-kardoes.

tafelmengkraan voor wandmontage.

wastafelmengkraan met plaat.

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 160
met pingreep en waste
# 39031, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 80
met waste
# 39015, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pingreep en waste
# 39010, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 160
met pingreep met waste (zonder afb.)
# 39032, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 90
met waste (zonder afb.)
# 39035, -000, -xxx

met waste (zonder afb.)
# 39018, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pingreep en waste
# 39034, -000, -xxx

driegats wastafelmengkraan 170,
voorsprong 140 mm
met kruisgrepen plaat,
en afvoergarnituur
# 39134, -000, -xxx

driegats wastafelmengkraan 170,
voorsprong 140 mm
met kruisgrepen rozetten
en afvoergarnituur
# 39133, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pingreep met waste (zonder afb.)
# 39037, -000, -xxx

voorsprong 205 mm (zonder afb.)
# 39153, -000, -xxx

⁄ Volledig geïntegreerde straalvormer
⁄ Zijdelings geïntegreerde joystick-kardoes
⁄ Omwille van technische redenen
niet in Polished en Brushed Black
Chrome verkrijgbaar

driegats wastafelmengkraan 170
met voorsprong 140 mm,
rechte greep, plaat en waste
# 39136, -000, -xxx

driegats wastafelmengkraan 170
met rechte greep, rozetten
en afvoergarnituur
# 39135, -000, -xxx

A XO R Citterio producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

ééngreeps wastafelmengkraan 280
met pingreep en waste
# 39020, -000, -xxx
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A XO R Citterio

WA STA FEL ⁄ B I D E T

U ITGEBREI D PRODUC TASSORTIMENT
IN VOLMAAKTE VORM

Eéngreeps wastafelmengkraan 190 met pingreep en trekstang-

Eéngreeps wastafelmengkraan 160 met pingreep en trekstang-

afvoerset

afvoerset

3-gats wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage

Eéngreeps wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage

met uitloop 222 mm, kruisgrepen en rozetten

met p engreep, uitloop 220 mm en plaat
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WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
wandmontage afbouwdeel
met pingreep en plaat,
voorsprong 160 mm
# 39112, -000, -xxx
,voorsprong 220 mm (zonder afb.)
# 39115, -000, -xxx
inbouwdeel ééngreeps
wastafelmengkraan
# 13623180

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel met rozetten,
voorsprong 160 mm
# 39113, -000, -xxx
voorsprong 220 mm (zonder afb.)
# 39116, -000, -xxx
inbouwdeel ééngreeps
wastafelmengkraan
# 13623180

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage afbouwdee
met kruisgreep en plaat
voorsprong 166 mm
# 39314, -000xxx
voorsprong 226 mm
met kruisgreep en plaat (zonder afb.)
# 39144, -000, -xxx
inbouwdeel voor 3-gats
wastafelmengkraan wandmontage
# 10303180

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage afbouwdeel
met rozetten, voorsprong 162 mm
# 39313, -000, -xxx
voorsprong 222 mm (zonder afb.)
# 39143, -000, -xxx
inbouwdeel
voor 3-gats wastafelmengkraan
wandmontage
# 10303180

⁄ Greep naar keuze rechts of links, naargelang
⁄ persoonlijke wensen van de klant en installatie inbouwdeel

3-gats wastafelmengkraan inbouw
voor wandmontage
met plaat, voorsprong 226 mm
# 39148, -000, -xxx
inbouwdeel
voor 3-gats wastafelmengkraan
wandmontage
# 10303180

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage
afbouwdeel met rozetten,
voorsprong 162 mm
# 39315, -000, -xxx
voorsprong 226 mm (zonder afb.)
# 39147, -000, -xxx
inbouwdeel
voor 3-gats wastafelmengkraan
wandmontage
# 10303180

BIDET

ééngreeps bidetmengkraan
met waste
# 39200, -000, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met waste
# 39210, -000, -xxx

A XO R Citterio producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

75

A XO R Citterio

DOUCHE

MARK ANT DESIGN IN DE DOUCHE
Het opbouw-douchesysteem garandeert ultiem douchecomfort. Het biedt absolute flexibiliteit bij de inbouw
en is uiterst geschikt voor renovaties. De straalhoek van de hoofddouche kan makkelijk worden ingesteld
en is met de straalsoort Rain uitgerust. Met de geïntegreerde thermostaat-techniek water besparen en de
gewenste douchetemperatuur exact instellen. De SafetyStop-functie beschermt tegen verbrandingen.

VOORSPRONG 440 MM
Voor meer bewegingsvrijheid
in de douche

INSTELBARE STRAALHOEK
Met behulp van het kogelgewricht kan de
straalhoek in totaal 52° (26° naar voren en 26°
naar achteren) worden gevarieerd en aangepast

HOOFDDOUCHE 180 1JET
(# 28489000)
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⁄ Straalsoort Rain met een doorstroomhoeveelheid
van 17 l ⁄ min (bij 3 bar)

HANDDOUCHE 120 3JET
(# 26050000)
FUNCTIEOMSCHAKELING

⁄ Straalsoorten Rain, RainAir en WhirlAir

Aan- of uitzetten van de water-

⁄ Incl. douchehouder (# 39525000) en

toevoer en overschakelen van

doucheslang 1,60 m (# 28626000)

hand- naar hoofddouche met
een ergonomische kruisgreep

EENVOUDIGE TEMPERATUURINSTELLING
Thermostaat incl. veiligheidsblokkering bij
38 °C, die tegen verbranding beschermt

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
met rechte greep
# 39600, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 39655, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat HighFlow
afbouwdeel met kruisgreep
# 39716, -000, -xxx

thermostaat HighFlow
afbouwdeel met rechte greep
# 39711, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 39700, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stop- en omstelkraan
# 39725, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met stop- en omstelkraan
en rechte greep
# 39720, -000, -xxx

Showerpipe
met ééngreeps mengkraan
en hoofddouche 180 1jet
# 39620, -000, -xxx

Showerpipe met thermostaat
en hoofddouche 180 1jet
# 39670, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 39705, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

A XO R Citterio producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

77

DOUCHE

stop- en omstelkraan Trio ⁄ Quattro
met kruisgreep
# 39925, -000, -xxx
stop- en omstelkraan
afbouwdeel Trio-Quattro
met rechte greep (zonder afb.)
# 39920, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan
# 16982180

stopkraan met kruisgreep
# 39965, -000, -xxx

stopkraan met rechte greep
# 39960, -000, -xxx

inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180

inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180

inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180

inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180

inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

muuraansluitbocht
# 39883, -000, -xxx

inbouwdeel Quattro
# 16930180

muuraansluitbocht FixFit Stop
met rechte greep
# 39882, -000, -xxx

Hoofddouche 180 1jet
# 28489, -000, -xxx

doucheset 0,90 m
met handdouche 120 3jet
# 27991, -000, -xxx

glijstang 0.90 m
# 27831, -000, -xxx
In de leveringsomvang inbegrepen:
⁄ Doucheslang 1,60 m
(# 28626, -000, -xxx)

Combineerbaar met:
⁄ douche-arm 390 mm
(# 26431, -000, -xxx)
⁄ plafondaansluiting 100 mm
(# 26432, -000, -xxx)
⁄ plafondaansluiting 300 mm
(# 26433, -000, -xxx)

porter wandhouder 120 ⁄ 120
met staafhanddouche 2jet
en doucheslang
# 12626, -000, -350, -xxx

In de leveringsomvang inbegrepen:
⁄ Handdouche 120 3jet
(# 26050, -000, -xxx)
⁄ Doucheslang 1,60 m
(# 28626, -000, -xxx)

wandhouder rond
# 39525, -000, -xxx
⁄ Voor doucheslangen met tapse
moer

A XO R Citterio producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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BA D

B IJZO N D ERE U I TST R A L I N G A A N H E T BA D
De wandgemonteerde badmengkraan met de klassieke kruisgrepen onderstreept het monumentale design
en zet de geometrische precisie en de markante vlakken van de producten voor wastafel en douche consequent aan het bad voort.

HANDDOUCHE 120 3JET
(# 26050000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen straalsoorten
Rain, RainAir en WhirlAir
⁄ Incl. doucheslang 1,25 m (# 28622000)
EENVOUDIGE FUNCTIEOMSCHAKELING
Omschakeling van baduitloop naar handdouche
door gewoon aan de omstelling te trekken
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WARM- ⁄ KOUDMARKERING
De gelaserde opschriften onderstrepen de
hoogwaardige uitstraling

TRADITIONEEL DESIGN
Klassieke kruisgrepen voor de traditionele
badmengkraan voor wandinstallatie. Alternatief met hendelgrepen verkrijgbaar

BAD

ééngreeps badmengkraan
met rechte greep
# 39400, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 39455, -000, -xxx

baduitloop
# 39410, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
(zonder afb.)
# 39457, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met pingreep
# 39451, -000, -xxx
inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

3-gats badmengkraan
afbouwdeel wandmontage
afbouwdeel met kruisgrepen en plaat
# 39441, -000, -xxx

3-gats badmengkraan
afbouwdeel wandmontage
met kruisgreep en rozetten
# 39447, -000, -xxx

3-gats badmengkraan
afbouwdeel wandmontage
(zonder afb.)
# 39442, -000, -xxx

3-gats badmengkraan
afbouwdeel wandmontage
afbouwdeel met rechte greep
en rozetten (zonder afb.)
# 39448, -000, -xxx

inbouwdeel voor 3-gats
wastafelmengkraan wandmontage
# 10303180

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
en rozetten
# 39454, -000, -xxx

4-gats badrandmengkraan
met kruisgreep en rozetten
# 39445, -000, -xxx
4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel met rozetten
(zonder afb.)
# 39446, -000, -xxx

met kruisgrepen en rozetten
(zonder afb.)
# 39453, -000, -xxx

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

AXOR Showers

blz. 136

inbouwdeel 4-gats
tegelrandmengkraan
# 15481180

AXOR Accessoires blz. 158

3-gats badrandmengkraan
met kruisgreep
# 39436, -000, -xxx
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inbouwdeel
3-gats badrandmengkraan
# 15484180

inbouwdeel
voor 3-gats wastafelmengkraan
wandmontage
# 10303180

2-gats badrandthermostaat
met kruisgrepen
# 39480, -000, -xxx
(zonder afb.)
# 39820, -000, -xxx
inbouwdeel
2-gats badrandthermostaat
# 15486180

afbouwdeel square
# 28012, -000, -xxx
afbouwdeel ovaal (zonder afb.)
# 28022, -000, -xxx
basisset voor badrand- ⁄
tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 100 mm
⁄ Maximale uittreklengte
van de individueel te kiezen
handdouche: 1,45 m

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Citterio producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176

A XO R collecties

A XO R C I T T ERI O E

AXOR CITTERIO E
HET WEZENLIJKE
VAN ELEGANTIE
A XOR Citterio E vervolmaakt de schoonheid van de proporties en combineert rond en rechthoekig, vertrouwd en nieuw,
klassiek en modern tot een tijdloos elegante vorm. Een evenwichtige vorm tot in het laatste detail. Daarvoor staat de E in
A XOR Citterio E. In het evenwicht van tegenstellingen ontstaat
harmonie.

»AXOR CITTERIO E
IS EEN REDESIGN
VAN DAGELIJKSE
ELEMENTEN. DEZE KLEINE
MAAR UITERST FIJNE
DETAILS ZIJN EXTREEM
BELANGRIJK VOOR ONZE
WAARNEMING.«
Antonio Citterio

Design: Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:
Elegant, tijdloos design: Zachte rondingen, een tapse uitloop
en klassieke, uiterst ergonomische kruisgrepen
IDEE VAN DE DESIGNER:
Een symbiose van tegenstellingen voor perfecte schoonheid:
Met A XOR Citterio E wilden we een eenvoudig, maar voelbaar en zichtbaar hoogwaardig iets als tegenpool van onze
complexe wereld creëren
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Drie greepvarianten: klassieke kruisgreep, moderne
pingreep, ergonomische hendelgreep

⁄

Moderne functionaliteit: Pingreep, doucheset met metaalschuif, thermostaatmodule met diverse grepen voor
verschillende functies en een duidelijke, ergonomische
bediening

⁄

A XOR Citterio E werd als derde collectie in samenwerking met Antonio Citterio ontwikkeld en verenigt het beste
uit zijn voorafgaande collecties

Alles over A XOR Citterio E:
axor-design.com/axor-citterio-e
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A XO R Citterio E

WA STA FEL ⁄ B I D E T

EEN PERFECTE SYMBIOSE VAN RECHTE HOEKEN
EN ZACHTE RONDINGEN
Elegantie en bedieningscomfort verenigen zich aan de ééngreeps wastafelmengkraan. Exact uitgewerkte
vlakken en afkantingen gecombineerd met zachte vormen en rozetten in het Softcube-design. Verschillende
greepvarianten zoals de slanke joystick-greep of de hendelgreep zijn een uitdrukking van hoogwaardigheid.

VERSCHILLENDE GREEPVARIANTEN
⁄ Karakteristieke, moderne pingreep met joystick-kardoes –
ergonomisch te bedienen
⁄ Eenvoudige en ergonomische bediening door de hendelgreep

TAPSE UITLOOP
Doordacht design tot in de
uitloop – voor een elegante
uitstraling
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HARMONISCHE UITSTRALING
Exact uitgewerkte vlakken en afkantingen
die samen met zachte rondingen een har-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE STRAALVORMER

monisch geheel vormen – ook met volledig

Consequente omzetting tot in de straalvormer die

verschillende greepvarianten

het geraffineerde mengkraandesign onderstreept.
Doorstroombegrenzing 5 l ⁄ min (bij 3 bar)

Karakteristiek voor de 3-gats-wastafelmengkranen zijn de
klassiek aandoende kruisgrepen. Ze zijn ergonomisch en
met zachte radiussen gevormd. Ze liggen prettig in de hand
en zijn eenvoudig te bedienen.

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 130
met waste
# 36100, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 90
met waste
# 36102, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met waste
# 36103, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 250
met waste
# 36104, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 130
met rechte greep en waste
# 36110, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 90
met rechte greep en waste
# 36112, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 250
met rechte greep en waste
# 36113, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 130
met waste (zonder afb.)
# 36101, -000, -xxx

toiletkraan 90 zonder waste
# 36105, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 120
met rechte greep met waste
(zonder afb.)
# 36111, -000, -xxx

BIDET

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel met rozetten,
voorsprong 221 mm
# 36106, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan
inbouw voor wandmontage
afbouwdeel met plaat
# 36115, -000, -xxx

afbouwdeel met plaat, 220 mm
(zonder afb.)
# 36114, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan
inbouw voor wandmontage
afbouwdeel met rozetten,
voorsprong 220 mm (zonder afb.)
# 36107, -000, -xxx

Inbouwdeel
# 13623180

driegats wastafelmengkraan 170
met plaat en waste
# 36116, -000, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met waste
# 36120, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan 170
met rozetten (zonder afb.)
# 36108, -000, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met rechte greep, keramisch kardoes
en afvoergarnituur (zonder afb.)
# 36121, -000, -xxx

inbouwdeel voor 3-gats
wastafelmengkraan wandmontage
# 10303180
⁄ Greep naar keuze links of rechts
te monteren bij overeenkomstige
plaatsing van inbouwdeel

A XO R Citterio E producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

ééngreeps wastafelmengkraan 130
met bidet handdouche en doucheslang
1.60 m en hose (zonder afb.)
# 36130, -000, -xxx

85

A XO R Citterio E

DOUCHE

ELEGANTIE EN FUNCTIONALITEIT IN DE DOUCHE

De individuele vormgeving kent nauwelijks grenzen:
De thermostaatmodule 380 ⁄ 120 kan horizontaal
of verticaal met afzonderlijke rozetten voor drie
functies of met een plaat voor twee functies worden
geïnstalleerd. In combinatie met het inbouwdeel,
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gebaseerd op het opsteekprincipe van de A XOR
ShowerCollection, kan de installatie precies op
maat in een rij met een afstand van 10 mm worden
gerealiseerd. Het modulaire systeem en het optionele 120 ⁄ 120-raster van de producten bieden
meer mogelijkheden voor nog meer individualiteit en
creativiteit in de doucheplanning.

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 36655, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaatmodule 380 ⁄ 120
afbouwdeel voor 3 functies
met stopkraan en rozetten
# 36704, -000, -xxx

thermostaatmodule 380 ⁄ 120
afbouwdeel voor 2 functies
met stop- ⁄ omstelkraan en plaat
# 36703, -000, -xxx

inbouwdeel thermostaatmodule
met stop- en omstelkraan en rozetten
# 36708180

inbouwdeel thermostaatmodule
met stop- en omstelkraan en plaat
# 36701180

thermostaatmodule afbouwdeel 120 ⁄ 120
# 36702, -000, -xxx
inbouwdeel thermostaatmodule 120 ⁄ 120
G¾
# 10754180

⁄ Zowel verticaal als horizontaal te positioneren
⁄ Gelijktijdig gebruik van twee functies mogelijk

stopkraan afbouwdeel 120 ⁄ 120
# 36771, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan 120 ⁄ 120 G
# 10971180
inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

stop- en omstelkraan afbouwdeel
Trio ⁄ Quattro 120 ⁄ 120
# 36772, -000, -xxx

doucheset 0.90 m
met handdouche 120 3jet
# 36735, -000, -xxx

In de leveringsomvang inbegrepen:
⁄ doucheslang 1,60 m (# 28626,
-000, -xxx)

inbouwdeel stopkraan Trio 120 ⁄ 120
in direct verband
# 36770180
inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

In de leveringsomvang inbegrepen:
⁄ handdouche 120 3jet
(# 26050, -000, -xxx)
schuif voor glijstang
(# 92726, -000, -xxx)
Doucheslang 1,60 m
(# 28626, -000, -xxx)
Optineel toebehoren:
⁄ afdekking voor reling
(# 42871, -000, -xxx)

porter wandhouder softcube
# 36724, -000, -xxx
Inbouwdeel voor douchemodule
# 28486180
⁄ Voor doucheslangen
met tapse moer
aan beide kanten

Rozet voor douchearm 120 ⁄ 120
softcube
# 36725, -000, -xxx
Optioneel toebehoren:
⁄ douche-arm 389 m m
(#27348, -000, -xxx)
⁄ hoofddouche 240 1jet
(# 28474, -000, -xxx)

glijstang 0.90 m
# 36736, -000, -xxx

douchemodule afbouwdeel softcube
# 36822, -000, -xxx

⁄ Toepassingsgebied: bruikbaar
als hoofd-, nek- of zijdouche
⁄ Straalhoek in vijf standen
instelbaar
Optioneel toebehoren:
⁄ inbouwdeel # 28486180
⁄ montagehulp # 28470180

A XO R Citterio E producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

Optineel toebehoren:
⁄ afdekking voor reling (# 42871,
-000, -xxx)
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BA D

INTUITIEVE EN ERGONOMISCHE BEDIENING
AAN HET BAD

STAAFHANDDOUCHE 2JET
(# 28532000)

FUNCTIEOMSCHAKELING
Ergonomische omschakeling van baduitloop
naar handdouche door gewoon te trekken

GEÏNTEGREERDE THERMOSTAAT
⁄ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
⁄ Met kruisgreep voor een comfortabele temperatuurinstelling.
REGELING VAN DE WATERHOEVEELHEID
Openen en sluiten evenals regeling van de
hoeveelheid water

DOUCHESLANG 1,25 M
(# 28622000)
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De 4-gats badrandmengkraan is een tijdloos elegant product voor het bad. De

De vloergemonteerde badthermostaat is een markante

grepen kunnen tegelijk intuïtief worden bediend: de temperatuur met de cilindrische

blikvanger in de ruimte. De sobere staafhanddouche

greep, de waterhoeveelheid met de ergonomische kruisgreep.

heeft twee straalsoorten, de elegante kruisgreep regelt
de waterhoeveelheid en via de thermostaat kan de
temperatuur worden ingesteld.

BAD

badthermostaat opbouw
# 36140, -000, -xxx

baduitloop
# 36425, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 36455, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

badthermostaat
afbouwdeel vloergemonteerd
# 36416, -000, -xxx

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel
# 36411, -000, -xxx

4-gats tegelrandthermostaat
afbouwdeel
# 36410, -000, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

inbouwdeel
4-gats badrandthermostaat
# 15482180

inbouwdeel
4-gats tegelrandthermostaat
# 15483180

afbouwdeel ovaal
# 28022, -000, -xxx
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afbouwdeel square (zonder afb.)
# 28012, -000, -xxx
basisset voor
badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 100 mm
⁄ Maximale uittreklengte
van de individueel te kiezen
handdouche: 1,45 m

2-gats badrandthermostaat
afbouwdeel
# 36412, -000, -xxx
inbouwdeel
2-gats badrandthermostaat
# 15486180
Optioneel toebehoren:
⁄ sBox inbouwdeel hoekig
(# 28012, -000, -xxx) of
⁄ sBox inbouwdeel ovaal
(# 28022, -000, -xxx)

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Citterio E producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176

A XO R collecties

A XO R C I T T ERI O M

AXOR CITTERIO M
URBAN LIFEST YLE

M zoals metropool. A XOR Citterio M is het symbool van het
gecultiveerde, urbane leven. Met strakke, slanke vormen staat de
collectie voor moderne urbane elegantie. En heeft in de ruimte
een stille en ingetogen uitstraling. Een meesterwerk voor de dagelijkse rustplek in de drukke metropool.

»ALS IK SLECHTS OVER
EEN KLEINE RUIMTE
BESCHIK, IS HET DES TE
BELANGRIJKER HEM MET
SPECIAAL GESELECTEERDE,
WAARDEVOLLE OBJECTEN –
ZOALS AXOR CITTERIO M –
VORM TE GEVEN.«
Antonio Citterio

Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

DESIGNKENMERK:
Strak, stil en ingetogen: Opvallend slanke en strakke,
cilindrische vormen en elegante vlakken
IDEE VAN DE DESIGNER:
Symbool van de urbanisatie: A XOR Citterio M is een collectie die voldoet aan de eisen van het moderne, urbane leven.
En dat met een moderne elegantie en slanke vormen
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Varianten: ééngreeps-, 2-gats- en 3-gats-mengkranen

⁄

Duidelijke en comfortabele bediening met grote hendelgrepen

⁄

Tijdloos, stads design: plaatsbesparende wandmengkranen, ingetogen in de ruimte

⁄

Volmaakte vorm: eerste A XOR mengkraan met volledig
geïntegreerde perlator

⁄

A XOR Citterio M werd als tweede collectie in samenwerking met Antonio Citterio in 2008 geïntroduceerd

Alles over A XOR Citterio M:
axor-design.com/axor-citterio-m
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WA STA FEL ⁄ B I D E T

I N GE TOGEN EN GER AFFI N EERD D ESIGN
VOOR MODERNE METROPOLEN
A XOR Citterio M is een badkamercollectie geïnspireerd door het moderne leven in de grote stad. M
zoals moderniteit, zoals metropool, zoals Milaan. De vormen zijn opvallend slank, het totaalbeeld is uiterst
elegant en een diepe buiging voor Italiaans design. De collectie past met gemak naadloos in veel verschillende badkamerinrichtingen en levensstijlen. De slanke ééngreeps mengkraan met platte greep en markante
uitloop is tijdloos modern. Het buitengewoon klassiek-elegante design maakt een combinatie met wastafels
in bijna elke vorm mogelijk.

ERGONOMISCHE GREEP
De greep zoals gehalveerde rivierkiezel – boven plat, beneden rond. Voor
een fijngevoelige en handstrelende
bediening
GERAFFINEERD DESIGN
De kardoes werd speciaal ontwikkeld om
het slanke kraanhuis en het karakteristieke
ingetogen en geraffineerde design mogelijk te maken
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
STRAALVORMER
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Het productdesign is door de straalvormer, die in de uitloop volledig is geïntegreerd, nog geraffineerder en slanker.
UIT ÉÉN STUK
Rozet en kraanhuis zijn uit één gietstuk en
daardoor heel makkelijk te reinigen

Stedelijke chic met al zijn varianten:

Klassiek qua functie, modern qua design:

In verschillende uitvoeringen is de inbouw-wandmengkraan een

De mengkraan leeft van de spanning tussen traditionele 3-gats inde-

moderne, plaatsbesparende oplossing.

ling en strakke, sobere vormgeving.

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met waste
# 34010, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met waste
# 34016, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 250
voor waskommen mt waste
# 34127, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan 160
met kruisgreep, rozetten en waste
# 34133, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel met plaat,
voorsprong 167 mm
# 34112, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel met rozetten,
voorsprong 167 mm
# 34113, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage
afbouwdeel,voorsprong 166 mm
# 34313, -000, -xxx

voorsprong 227 mm (zonder afb.)
# 34115, -000, -xxx

voorsprong 237 mm (zonder afb.)
# 34116, -000, -xxx

inbouwdeel
# 13623180

inbouwdeel
# 13623180

met rozetten, voorsprong 236 mm
(zonder afb.)
# 34315, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 100
(zonder afb.)
# 34017, -000, -xxx

2-gats badmengkraan 160
met waste
# 34132, -000, -xxx

inbouwdeel
# 10303180

⁄ Greep naar keuze links of rechts, naargelang persoonlijke wensen van
gebruiker en installatie inbouwdeel

BIDET

toiletkraan 90 zonder waste
# 34130, -000, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met afvoergarnituur
# 34210, -000, -xxx

A XO R Citterio M producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 34620, -000, -xxx

douchethermostaat
opbouw
# 34635, -000, -820, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 34625, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat HighFlow
afbouwdeel
# 34716, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 34705, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stop- ⁄ omstelkraan
# 34725, -000, -xxx

afbouwdeel Softcube
met stopkraan voor 2 functies
# 36707, -000, -xxx

thermostaat
afbouwdeel (zonder afb.)
# 34715, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

⁄ Andere passende A XO R ShowerSelect producten vindt u in
het hoofdstuk A XO R Showers

stop- en omstelkraan
afbouwdeel Trio ⁄ Quattro
# 34920, -000, -xxx

stopkraan afbouwdeel
met rechte greep
# 34960, -000, -xxx

inbouwdeel stopkraan
# 16982180

inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180

inbouwdeel Quattro
# 16930180

inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180

Porter wandhouder
# 11626, -000, -xxx
Passende aanvullende producten:
⁄ Handdouche 120 3jet
(# 26050, -000, -xxx)
⁄ Doucheslang 1,25 m
(# 28622, -000, -xxx)

inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

A XO R Citterio M producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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BA D

MODERN DESIGN VOOR HET BAD
De A XOR Citterio M 4-gats badrandmengkraan is met zijn geraffineerd design de optimale productkeuze
voor het bad in moderne badkamers. De hendelgrepen zoals gehalveerde rivierkiezels. Voor een uiterst
ergonomische bediening en handstrelend. A XOR Citterio M voldoet aan de eisen van het urbane leven in
verschillende toepassingsgebieden in de badkamer.

BAD

ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 34420, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 34425, -000, -xxx

baduitloop G¾
# 34410, -000, -xxx

badthermostaat
opbouw
# 34435, -000, -820, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
(zonder afb.)
# 34427, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel
met rechte greep
en rozetten
# 34444, -000, -xxx

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel
met rechte greep
en rozetten
# 34454, -000, -xxx

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

inbouwdeel
4-gats tegelrandmengkraan
# 15481180

afbouwdeel ovaal
# 28022, -000, -xxx
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afbouwdeel square (zonder afb.)
# 28012, -000, -xxx
basisset voor
badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 100 mm
⁄ Maximale uittreklengte
van de individueel te kiezen
handdouche: 1,45 m

Elegantie over de hele linie: de ingetogen, gereduceerde
badmengkranen van de A XO R Citterio M collectie.

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

AXOR bad ⁄ wastafels 

A XO R Citterio M producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

blz. 176

A XO R collecties

A XO R U RQ U I O L A

AXOR URQUIOLA
POËZIE VOOR DE ZINTUIGEN
A XOR Urquiola is een veelzijdige collectie die het eclectische
vormgevingsprincipe belichaamt. Een geslaagde mix van stijlen en
invloeden, een spannend spel met citaten en symbolen, een harmonisch geheel van bijzondere elementen en interessante details.
Verschillende vormen – asymmetrisch en royaal – komen samen
in iets nieuws. Zowel zinnelijk als functioneel. Uitdrukking van de
grote kunst van de stijlenmix.
Design: Patricia Urquiola

»DE BADKAMER LEEFT
VAN VELE KLEINE
HERINNERINGEN
EN PERSOONLIJKE
VOORWERPEN DIE
UIT EEN RUIMTE
EEN THUIS MAKEN.
DE MENGKRAAN
MOET DAARBIJ OOK
INDIVIDUEEL ZIJN –
ZOALS AXOR URQUIOLA.«
Patricia Urquiola

DESIGNKENMERK:
Geslaagde stijlenmix: Asymmetrieën en vlakken, details, radiussen en spelen met verschillende vormen. De collectie brengt het
onaangepaste, het eclecticisme tot uitdrukking. Verrassend en
toch harmonisch en zinnelijk als totaalindruk
99

IDEE VAN DE DESIGNER:
Elementen en indrukken uit het leven op natuurlijke wijze
samenvoegen – alles harmonieert
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Eclecticisme: Stijlenmix van verschillende elementen als uitdrukking van het onaangepaste

⁄

A XOR Urquiola is gekenmerkt door grote vlakken, buitengewone details en een zinnelijke verschijning

⁄

Grepen met grote openingen zijn een kenmerk van het
elegante design; een geraffineerd totaalbeeld ondanks een
volumineuze basisvorm

⁄

Fontein en bad in de nieuw geïnterpreteerde vorm van
de historische wastobbe en accessoires in een bijpassend
design voor een complete badkameruitrusting:

⁄

A XOR Urquiola is de realisatie van de badkamervisie van
Patricia Urquiola die in het kader van de A XOR WaterDreams in 2005 is ontstaan

Alles over A XOR Urquiola:
axor-design.com/axor-urquiola

A XO R Urquiola

WA STA FEL ⁄ B I D E T

SAMENSMELTING VAN STIJLEN EN ELEMENTEN
De overgang tussen en het samenspel van persoonlijke herinneringen en indrukken vormen de basis van de
A XOR Urquiola collectie. Weg van conformiteiten, conventies en starre structuren. Op weg naar veelzijdige
stijlwerelden vol details met zinnelijkheid en krachtige energie. A XOR Urquiola biedt een nieuwe vrijheid
met een levendige stijlenmix, die individueel gecreëerde toevluchtsoorden mogelijk maakt en tot een harmonisch ensemble samensmelt.

WATERVERBRUIK

SPANNEND DESIGNDETAIL

Doorstroomhoeveelheid van alle was-

Het vlak van de kraanuitloop

tafelmengkranen: 5 l ⁄ min (bij 3 bar)

wordt door een perfect uitgewerkte golf onderbroken. Dit
buitengewone designkenmerk

ELEGANT GREEPDESIGN

onderstreept het organische

De grote openingen van de grepen zijn een

design en verwijst naar een

overkoepelend designkenmerk. Intuïtief en

bamboescheut

ergonomisch qua gebruik maar ondanks hun
volumineuze basisvorm toch licht en geraffineerd

10 0

ZACHTE VLAKKEN
A XO R Urquiola is gekenmerkt
door de combinatie van grote,
perfect uitgewerkte vlakken met
zachte maar exacte radiussen

Nostalgische accenten:

Handige badgrepen:

De vorm van de fontein herinnert aan traditionele waskommen uit

De geïntegreerde grepen fungeren als handdoekrek

vroegere tijden

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 130
met waste
# 11020, -000, -xxx
ééngreeps wastafelmengkraan 130
en waste (zonder afb.)
# 11021, -000, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 120
met waste
# 11024, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 280
met waste
# 11035, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met waste
# 11025, -000, -xxx

inbouwdeel
# 10902180

⁄ Vooral geschikt voor
vrijstaande waskommen
uit de A XO R Urquiola
collectie (# 11300000 und
# 11301000)

3-gats wastafelmengkraan 50
met plaat en waste
# 11040, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel wand voorsprong 200 mm
zonder plaat
# 11026, -000, -xxx

⁄ Vooral geschikt voor
wandgemonteerde wastafel uit
de A XO R Urquiola collectie
(# 11302000)

3-gats wastafelmengkraan 50
met rozetten
en waste
# 11041, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage
afbouwdeel uitloop 168 mm
# 11042, -000, -xxx
uitloop 236 mm (zonder afb.)
# 11043, -000, -xxx
inbouwdeel voor 3-gats
wastafelmengkraan wandmontage
# 10303180

⁄ Vooral geschikt
voor wandgemonteerde wastafel
uit de A XO R Urquiola collectie
(# 11302000)

BIDET

waskom 624 ⁄ 408
# 11300, -000

waskom 511
# 11301, -000

⁄ Opbouw waskom wastafelmengkranen met niet-afsluitbare afvoerset
⁄ Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
⁄ TÜV-gecertificeerd
Optioneel toebehoren:
⁄ Niet-afsluitbare afvoerset voor fontein (# 51301000)

wastafel 625 ⁄ 399 wandmontage
# 11302, -000

ééngreeps bidetmengkraan
met afvoergarnituur
# 11220, -000, -xxx

⁄ Wandhangend
⁄ Alleen te combineren
met wastafelmengkranen
met niet-afsluitbare afvoerset
⁄ Materiaal: polymeerbeton
met gelcoat
⁄ TÜV-gecertificeerd
Optioneel toebehoren:
⁄ Niet-afsluitbare afvoerset voor
fontein (# 51301000)

A XO R Urquiola producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
Omwille van de complexe vormentaal zijn de producten van de A XO R Urquiola collectie niet verkrijgbaar in Polished en Brushed Black Chrome.
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DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 11620, -000, -xxx

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 11625, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

Porter wandhouder
# 11626, -000, -xxx
⁄ Voor doucheslangen
met tapse moer aan beide
kanten

thermostaat HighFlow
afbouwdeel
# 11731, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 11732, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stop ⁄ en omstelkraan
# 11733, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel (zonder afb.)
# 11730, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stopkraan afbouwdeel
# 11960, -000, -xxx
inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

stop- en omstelkraan
afbouwdeel Trio ⁄ Quattro
# 11925, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

A XO R Urquiola producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
Omwille van de complexe vormentaal zijn de producten van de A XO R Urquiola collectie niet verkrijgbaar in Polished en Brushed Black Chrome.
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A XO R Urquiola

BA D

STIJ LENMIX TOT A AN H E T BAD TOE
De vloergemonteerde badmengkraan in eclectisch design kan vrij in de badkamer worden gepositioneerd.
Hij verenigt onaangepaste asymmetrieën en vlakken, net zoals zijn pendant aan de wastafel. In combinatie
met het A XOR Urquiola bad in de vorm van een historische wastobbe dat uit mineraalmarmer met gelcoat
bestaat, is de badmengkraan een optisch highlight in de badkamer.

STAAFHANDDOUCHE 2JET
(# 28532000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen
⁄ Straalsoorten Rain- en Mono-straal

STOP- EN OMSTELKRAAN
THERMOSTAAT

Om de mengkraan te openen en

Reguleert de temperatuur. Maximale watertemperatuur

makkelijk over te schakelen tussen

individueel in te stellen bij 38 graden tegen heet water.

baduitloop en handdouche

WATERVERBRUIK
Doorstroomhoeveelheid: 20 l ⁄ min (bij 3 bar) voor het
snel vullen van het bad
10 4

DOUCHESLANG 1,25 M
(# 28622000)
VRIJSTAAND BAD
⁄ Voor een maximum aan vrijheid bij het
positioneren
⁄ De archetypische vorm herinnert aan een
wastobbe

⁄ In de leveringsomvang inbegrepen

BAD

ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 11420, -000, -xxx

4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel
# 11443, -000, -xxx
Fixeerplaat
# 39449, -000

⁄ Doorstroomhoeveelheid: 22
l ⁄ min (bij 3 bar)

4-gats tegelrandmengkraan
# 11445, -000, -xxx
inbouwdeel
4-gats tegelrandmengkraan
# 15481180

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

In de leveringsomvang inbegrepen:
Handdouche 120 3jet (# 26050, -000, -xxx)

badthermostaat
afbouwdeel vloermontage
# 11422, -000, -xxx

driegats badrandmengkraan
gkanbath
# 11436, -000, -xxx

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 11425, -000, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

Fixeerplaat (zonder afb.)
# 39449, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

baduitloop G¾
# 11430, -000, -xxx
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inbouwdeel
3-gats badrandmengkraan
# 15484180

In de leveringsomvang inbegrepen:
⁄ staafhanddouche 2jet
(# 28532, -000, -xxx)
⁄ doucheslang 1,25 m
(# 28622, -000, -xxx)

afbouwdeel ovaal
# 28022, -000, -xxx
afbouwdeel square (zonder afb.)
# 28012, -000, -xxx
basisset voor
badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180

badkuip 1800 ⁄ 600 wit
# 11440, -000

AXOR Showers

Technische gegevens bad:
⁄ Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
⁄ Vulhoogte: ca. 340 mm
⁄ Capaciteit: ca. 180 liter (met een persoon 70 kg)
⁄ Gewicht met water (1 persoon 70 kg): ca. 440 kg
⁄ Gewicht zonder water: 187 kg
⁄ Afmetingen L, B, D: 1800 x 1536,795 mm
⁄ Kleur: alpinewit

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 100 mm
⁄ Maximale uittreklengte van de
individueel te kiezen handdouche: 1,45 m

blz. 172

AXOR bad ⁄ wastafels 

A XO R Urquiola producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
Omwille van de complexe vormentaal zijn de producten van de A XO R Urquiola collectie niet verkrijgbaar in Polished en Brushed Black Chrome.

blz. 176

A XO R collecties

A XO R M A S SAU D

AXOR MASSAUD
DE RUST DER NATUUR
A XOR Massaud perfectioneert de verbinding tussen mens en
natuur. De collectie maakt het water tot een bron van welzijn
en kalmte. Celebreert het zoals een natuurlijke waterval die uit
een planchet stroomt. De collectie belichaamt consequent een
organisch-avant-gardistisch design, volledig geïnspireerd door
de elementen uit de natuur. Ontdaan van overbodige techniek,
om het moment te celebreren – met water in plaats van mengkranen.
Design: Jean-Marie Massaud

DESIGNKENMERK:

»IK WILDE DE TECHNIEK
DOEN VERDWIJNEN
EN EEN LANDSCHAP
VOOR EEN HOLISTISCHE
BELEVENIS MET WATER
CREËREN.«
Jean-Marie Massaud

Organische vormentaal door de natuur geïnspireerd: Grote
oppervlakken gecombineerd met lichte rondingen die in
radicaal-geometrische vormen overgaan. Het kraanhuis is
zoals een grasspriet, de watervalstraal zoals een natuurlijke
waterval en het bad zoals een meer
IDEE VAN DE DESIGNER:
De natuur en haar elementen: A XOR Massaud is een planchet waar het water in een zinnelijke waterval uitstroomt. De
mengkraan is niet als technisch object ontwikkeld maar voor
de opvoering van het water. Een nieuwe verbinding tussen
mens en natuur. Hij komt tot rust en bezinning
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

De mengkraan biedt de meerwaarde van een planchet

⁄

Avant-garde in het waterdesign: de onbeluchte watervalstraal ontstond na intensief ontwikkelingswerk en verwijst
naar een natuurlijke waterval

⁄

Passende aanvullende producten in organisch design:
fonteinen, baden en accessoires

⁄

De eerste collectie in samenwerking met Jean-Marie
Massaud

Alles over A XOR Massaud:
axor-design.com/axor-massaud
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A XO R Massaud

WA STA FEL ⁄ B I D E T

HARMONISCHE VERBINDING TUSSEN NATUURLIJKE
E S T H E T I E K E N M O D E R N D E S I G N

A XOR Massaud brengt de natuur in de badkamer en laat ons het element water zinnelijk beleven. Een
levendige stroom valt als een waterval uit de mengkraan. Achter het uiterlijk van de volle straal bevindt
zich geraffineerde, waterbesparende techniek. De organisch gevormde wastafel en de mengkraan
gaan een harmonische verbinding aan.

GROOT PLANCHET
Het design van de mengkraan biedt veel plaats – ook
voor de passende accessoires in organisch design

PASSEND ACCESSOIRE
De vaas (# 42274000) uit de A XO R Massaud
accessoires collectie heeft de natuur als voorbeeld

10 8
JOYSTICK-KARDOES
Geraffineerde, zijdelings aangebrachte pingreep, intuïtief te

BIJZONDERE STRAALVORMER
De uit silicone gevormde straalvormer met
Q uickClean-technologie maakt het snelle verwijderen van kalkaanslag mogelijk. Erover wrijven volstaat

bedienen
DOOR DE NATUUR GEÏNSPIREERD DESIGN
Het kraanhuis verwijst
naar de vorm van
een grasspriet

PASSENDE WASKOM
De geometrie van de organisch gevormde waskom
werd perfect op de waterstraal van de mengkraan
afgestemd. Om spatwater te vermijden wordt de
combinatie met A XO R Massaud waskommen
en inbouwwastafels of extra diepe fonteinen
aanbevolen

ONBELUCHTE WATERVALSTRAAL
Speciaal voor de A XO R Massaud collectie
ontwikkelde straalsoort die aan een natuurlijke waterval herinnert. A XO R Massaud biedt
de gebruiker daardoor een heel natuurlijke
waterbelevenis aan de wastafel of aan het
bad

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met waste
# 18010, -000, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 220
met waste
# 18020, -000, -xxx

⁄ Vooral geschikt
voor de inbouwwastafel uit
de A XO R Massaud collectie
(# 42310000)

⁄ Vooral geschikt
voor vrijstaande waskommen
uit de A XO R Massaud
collectie (# 42300000 en
# 42305000)

3-gats wastafelmengkraan
inbouw voor wandmontage
met voorsprong 262 mm
# 18115, -000, -xxx
inbouwdeel 3-gats
wastafelmengkraan
# 18113180

inbouw waskom 585 ⁄ 469
met 1 kraangat
# 42310, -000

3-gats wastafelmengkraan 80
met waste
# 18013, -000, -xxx

3-gats wastafelmengkraan
voor wandmontage afbouwdeel,
voorsprong 170 mm
# 18112, -000, -xxx
inbouwdeel
3-gats wastafelmengkraan
# 18113180

waskom 800 ⁄ 450
# 42300, -000

waskom 570 ⁄ 450
# 42305, -000

⁄ Alleen te combineren met wastafelmengkranen met niet-afsluitbare afvoerset
⁄ Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
⁄ Veiligheid getest en productie gecontroleerd door TÜV Süd Product Service GmbH

BIDET

ééngreeps bidetmengkraan
met afvoergarnituur
# 18210, -000, -xxx
⁄ Straalsoort: Laminaire straal

A XO R Massaud producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 18655, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stopkraan afbouwdeel
# 18770, -000, -xxx
inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

thermostaat afbouwdeel HigFlow
# 18741, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 18745, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stop- ⁄ omstelkraan
# 18750, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stop- en omstelkraan
afbouwdeel Trio ⁄ Quattro
# 18730, -000, -xxx
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inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

⁄ Grepen en rozetten van de thermostaten en stopkranen zijn in overeenstemming met het collectiedesign sculpturaal organisch gevormd

Het handdoekrek heeft de vorm van een tak.

A XO R Massaud producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R Massaud

BA D

112

Compromisloos organisch is ook het design van het vrijstaande A XOR Massaud bad. Het herinnert aan
een meer in de natuur. In bad duik je onder. Je ontspant van de dagelijkse beslommeringen. Passend
daarbij de vloergemonteerde badmengkraan met de onbeluchte watervalstraal die zoals een natuurlijke
waterval uit de mengkraan in het bad stroomt.

STAAFHANDDOUCHE 2JET
(# 28532000)

GROOT PLANCHET
Voor accessoires

⁄ In de leveringsomvang inbegrepen
⁄ Straalsoorten Rain- en Mono-straal

FUNCTIEOMSCHAKELING
Eenvoudig omschakelen van
baduitloop naar handdouche

DOUCHESLANG MET METAALEFFECT
1,25 M
(# 28282000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen

BAD

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 18455, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

baduitloop
# 18472, -000, -xxx
inbouwdeel voor baduitloop
# 18471180

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd
# 18450, -000, -xxx

4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel
# 18440, -000, -xxx

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel
# 18453, -000, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

inbouwdeel
4-gats tegelrandmengkraan
# 15481180

2-gats badrandthermostaat
afbouwdeel
# 18480, -000, -xxx
inbouwdeel
2-gats badrandthermostaat
# 15486180

afbouwdeel square
# 28012, -000, -xxx
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afbouwdeel ovaal (zonder afb.)
# 28022, -000, -xxx
basisset
voor badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 100 mm
⁄ Maximale uittreklengte van de
individueel te kiezen handdouche: 1,45 m

⁄ Inclusief handdouche 120 3jet (# 26050, -000, -xxx)

Technische gegevens bad:
⁄ Bad van polyurethaanschuim met glasvezels en polyester gelcoat is licht
van gewicht en makkelijk te installeren.
⁄ De push-open afvoerkraan met centrale bedieningsknop is met afvoerset
voorgemonteerd
⁄ Capaciteit 397 liter (met een persoon 70 kg)
⁄ Afmetingen L, B, T 1891 x 1536, 630 mm
⁄ Gewicht: 70 kg
⁄ Diepte bad: ca. 385 mm
⁄ Kleur: Wit
badkuip 1,900 ⁄ 1,500
# 18950, -000

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Massaud producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176

A XO R collecties

A XO R U N O

AXOR UNO
DE KR ACHT VAN DE EENVOUD
A XOR Uno staat voor purisme in perfectie. Voor eenvoudige
vormen in een zichtbare constructie. Geheel in de zin van de
puristen. De mengkraan bestaat uit nauwkeurig in een rechte hoek
in elkaar gestoken buizen. De meest oorspronkelijke vorm van
watertransport. Subtiel hoogstaand in de gulden snede ontplooit
de vorm een bijzonder kracht. De kracht van de eenvoud.
Design: PHOENIX

DESIGNKENMERK:
Puristisch mengkraandesign: Duidelijke vormentaal met cilindrische basisvormen, nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar

»OP HET HOOGSTE
TECHNISCHE NIVEAU
OMGEZET IS AXOR
UNO DE KERN VAN
HET PURSIME: HELDER,
MINIMALISTISCH EN
SUBTIEL.«
Andreas Diefenbach, PHOENIX

gestoken, in de gulden snede
IDEE VAN DE DESIGNER:
Waardering van materiaal en constructie: A XOR Uno
belichaamt met de buis, de meest oorspronkelijke vorm van
watertransport, een radicale reductie tot het essentiële. De
mengkranen legen heel duidelijk de focus op het materiaal en
de constructie
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Twee designfamilies en drie greepvarianten: moderne beugelgreep, puristische zerogreep of greep met Select-technologie

⁄

Het designprincipe van de gulden snede wordt bij de
A XOR Uno wastafelmengkranen 200 toegepast

⁄

De perfecte aanvulling van A XOR Uno in de douche:
A XOR Showerpipe 800 – ook consequent puristisch qua
design

⁄

A XOR FinishPlus oppervlak Brushed Nickel is standaard
verkrijgbaar

⁄

A XOR Uno is een redesign van de in 1985 geïntroduceerde, succesvolle collectie A XOR Uno

Alles over A XOR Uno:
axor-design.com/axor-uno
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WA STA FEL

PURISME OVER DE HELE LINIE
De twee designfamilies van de A XOR Uno collectie belichamen het purisme in verschillende uitvoeringen.
Heldere randen en nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken buizen vallen meteen bij alle producten op. Een maximum aan ergonomie gecombineerd met een minimum aan vormgeving met de greepvarianten beugelgreep, Select-knop en Zero-greep.

ZERO-GREEP
De Zero-greep is de meest puristische van de
A XO R Uno grepen. Hij verenigt temperatuurinstelling met de regeling van de waterhoeveelheid –
voor een maximaal gereduceerde kraanvorm

IN ELKAAR GRIJPENDE BUIZEN
De nauwkeurig in elkaar gestoken buizen
zijn de karakteristieke eigenschap van
A XO R Uno. Ze onderstrepen de puristische uitstraling
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STRAKKE LIJNEN
De collectie wordt gekenmerkt door pregnante
contouren en strakke lijnen zoals de rechte hoek
van beide buizen voor uitloop en kraanhuis

BEUGELGREEP

SELECT-KNOP

De beugelgreep is een uiterst ergonomische

De Select-knop als intuïtief bedienings

bediening van de mengkraan

element

WASTAFEL ZERO

ééngreeps wastafelmengkraan 80
met zerogreep en waste
# 45005, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met zerogreep en waste
# 45001, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 200
met zero-greep en waste
# 45003, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 260
met zero-greep en waste
# 45004, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel met plaat,
voorsprong 160 mm
# 38112, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel met rozetten,
voorsprong 165 mm
# 38113, -000, -820, -xxx

voorsprong 225 mm (zonder afb.)
# 38115, -000, -820, -xxx

voorsprong 220 mm (zonder afb.)
# 38116, -000, -820, -xxx

inbouwdeel ééngreeps
wastafelmengkraan
# 13623180

inbouwdeel ééngreeps
wastafelmengkraan
# 13623180

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met zero-greep en waste
(zonder afb.)
# 45002, -000, -820, -xxx

driegats wastafelmengkraan 200
met zero-greep en waste
# 45133, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
vloergemonteerd met zerogreep
en waste
# 45037, -000, -820, -xxx

toiletkraan 70 zonder waste
# 38130, -000, -820, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

A XO R Uno producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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WASTAFEL SELEC T

wastafelmengkraan Select 80
met waste
# 45015, -000, -820, -xxx

wastafelmengkraan Select 110
met waste
# 45010, -000, -820, -xxx

wastafelmengkraan Select 200
met waste
# 45013, -000, -820, -xxx

wastafelmengkraan Select 260
met waste
# 45014, -000, -820, -xxx

wastafelmengkraan 110 met waste
(zonder afb.)
# 45012, -000, -820, -xxx
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wastafelmengkraan Select 220
met waste
# 45016, -000, -820, -xxx

toiletkraan Select 80
zonder waste
# 45130, -000, -820, -xxx

afbouwdeel wandmontage Select 220
# 45113, -000, -820, -xxx

⁄ Temperatuur en Aan ⁄ Uit apart te
bedienen

inbouwdeel
# 13623180

WASTAFEL BEUGELGREEP

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met beugelgreep en waste
# 38021, -000, -820, -xxx

wastafelmengkraan
afbouwdeel wandmontage Select
met uitloop 158 mm
# 45112, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met beugelgreep en waste
# 38023, -000, -820, -xxx
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met beugelgreep
met waste (zonder afb.)
# 38026, -000, -820, -xxx

⁄ Temperatuur en Aan ⁄ Uit apart te
bedienen

ééngreeps wastafelmengkraan 190
met beugelgreep en waste
# 38032, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 250
met beugelgreep en waste
# 38034, -000, -820, -xxx

WASTAFEL BEUGELGREEP

ééngreeps wastafelmengkraan 240
met beugelgreep
en waste
# 38036, -000, -820, -xxx

3-gats wastafelmengkraan 200
met beugelgreep
en waste
# 38054, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel wandmontage
met beugelgreep,
uitloop 165 mm
# 38121, -000, -820, -xxx
afbouwdeel met beugelgreep
(zonder afb.)
# 38122, -000, -820, -xxx
inbouwdeel
# 13623180

ELEKTRONICA

ééngreeps wastafelmengkraan
vloergemonteerd met beugelgreep,
zonder waste
# 38037, -000, -820, -xxx
inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel met voorsprong 161 mm
# 45110, -000, -820, -xxx

elektronische wastafelmengkraan
zonder greep met netstroom 230 V
# 38010, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel, voorsprong 225 mm
# 38120, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel met voorsprong 221 mm
(zonder afb.)
# 45111, -000, -820, -xxx

inbouwdeel voor elektronische
wastafelmengkranen
# 16182180

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel voorsprong 165 mm
(zonder afb.)
# 38119, -000, -xxx

inbouwdeel elektronische
wandmengkraan
# 16180180

⁄ Dit product is omwille
van technische redenen niet
in de oppervlakken Red Gold en
Black Chrome verkrijgbaar

BIDET

ééngreeps bidetmengkraan
met zerogreep
en waste
# 45200, -000, -820, -xxx

bidetmengkraan Select
met waste
# 45210, -000, -820, -xxx

ééngreeps bidetmengkraan
met beugelgreep
en waste
# 38211, -000, -820, -xxx

A XO R Uno producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

inbouwdeel elektronische
wandmengkraan
# 16180180
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DOUCHE

VERVOLMAKING VAN HE T PURISME
TOT I N D E DOUC H E
De A XOR Showerpipe 800 biedt een holistische systeemoplossing. Samengesteld uit thermostaat, hoofden handdouche in het puristische buisdesign van de A XOR Uno collectie. Via de Select-technologie kan de
Showerpipe met geïntegreerde A XOR hoofddouche 350 1jet met de innovatieve straalsoort PowderRain
comfortabel worden bediend.

A XO R HOOFDDOUCHE 350 1JET
⁄ Hoofddouche van puur en heel hoogwaardig metaal
⁄ Met 70° draaibare douche-arm voor
een maximum aan flexibiliteit
⁄ Straalinnovatieve PowderRain die het
lichaam fluweelzacht omhult zoals een
cocon

A XO R STAAFHANDDOUCHE 2JET

⁄ Met QuickClean-reinigingsfunctie

⁄ Straalsoorten: Rain, Mono

⁄ Doorstroomhoeveelheid: 22 l ⁄ min

⁄ Geplaatst in een hoogwaardig en

(bij 3 bar)

in hoogte verstelbaar schuifstuk.
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De hellingshoek kan met 90° worden versteld en naar links ⁄ rechts
en boven ⁄ beneden worden
gedraaid.

DOUCHESLANG MET REGELING

A XO R THERMOSTAAT 800

VAN DE WATERHOEVEELHEID

Perfecte integratie in het productde-

Maakt een eenvoudige instelling

sign met groot planchet van robuust

van de waterhoeveelheid voor de

veiligheidsglas

staafhanddouche 2jet mogelijk

TEMPERATUURBEDIENING
⁄ Met geïntegreerde veiligheids-

SELECT-KNOPPEN

blokkering bij 40°

⁄ Voor de intuïtieve en gebruiksvriendelijke

⁄ Individueel instelbare heetwater-

bediening van de functies met duidelijke

begrenzing

functieaanduiding
⁄ Gelijktijdig gebruik van twee functies
(hoofd- en handdouche) mogelijk

Showerpipe met thermostaat 800
en hoofddouche 350 1jet
# 27984, -000, -820, -xxx

DOUCHE

thermostaat 800
opbouw voor 2 functies
# 45440, -000, -820, -xxx

douchethermostaat opbouw
# 34635, -000, -820, -xxx

thermostaat HighFlow
afbouwdeel
# 38715, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 38700, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met stop- ⁄ omstelkraan (zonder afb.)
# 38720, -000, -xxx

⁄ Dit product is omwille
van technische redenen niet
in de oppervlakken Polished
en Brushed Bronze verkrijgbaar

stopkraan afbouwdeel
# 38976, -000, -xxx
inbouwdeel 52 ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

stop- en omstelkraan
afbouwdeel Trio ⁄ Quattro
# 38933, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

⁄ Dit product is in de oppervlakken
Polished en Brushed Bronze uitsluitend op aanvraag via A XO R
Signature verkrijgbaar

muuraansluitbocht
# 38882, -000, -xxx
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inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

DOUCHE ZERO ⁄ SELECT

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met zero-greep
# 45605, -000, -820, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

ééngreeps douchemengkraan
opbouw met zero-greep
# 45600, -000, -820, -xxx

DOUCHE BEUGELGREEP

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
# 38626, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

A XO R Uno producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

ééngreeps douchemengkraan
opbouw met beugelgreep
# 38621, -000, -820, -xxx

A XO R Uno
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BAD BEUGELGREEP
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ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met beugelgreep
# 38442, -000, -820, -xxx

baduitloop gebogen,
vloergemonteerd
# 38412, -000, -820, -xxx

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
# 38445, -000, -820, -xxx

3-gats badrandmengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
# 38436, -000, -820, -xxx

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

inbouwdeel
3-gats badrandthermostaat
# 15485180

ééngreeps badmengkraan
opbouw met beugelgreep
# 38421, -000, -820, -xxx

baduitloop gebogen
# 38411, -000, -820, -xxx

ééngreeps badmengkraan
met beugelgreep
# 38426, -000, -820, -xxx
ééngreeps badmengkraan
met zekerheidscombinatie
(zonder afb.)
# 38428, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

Bij de 3-gats ééngreeps badrandmengkraan met beugelgree
(# 38436000) is de handdouche 120 3jet (# 26050000) met de
straalsoorten Rain, RainAir en WhirlAir in de leveringsomvang inbegrepen.

BAD ZERO ⁄ SELECT

4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel met zero-greep
# 45444, -000, -820, -xxx

baduitloop recht
# 45410, -000, -820, -xxx

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd vloermontage
met zero-greep
# 45416, -000, -820, -xxx

baduitloop vloergemonteerd, recht
# 45412, -000, -820, -xxx
inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

inbouwdeel
voor vloergemonteerde kranen
# 10452180

ééngreeps inbouw badmengkraan
met zero-greep
# 45405, -000, -820, -xxx

badthermostaat 800
opbouw
# 45420, -000, -820, -xxx

afbouwdeel met zero-greep en
geïntegreerde zekerheidscombinatie
(zonder afb.)
# 45407, -000, -820, -xxx

badthermostaat 1200
opbouw (zonder afb.)
# 45421, -000, -820, -xxx
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inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

afbouwdeel ovaal
# 28022, -000, -xxx

2-gats badrandthermostaat
afbouwdeel
# 38480, -000, -820, -xxx

afbouwdeel square (zonder afb.)
# 28012, -000, -xxx

inbouwdeel
2-gats badrandthermostaat
# 15486180

basisset
voor badrand- ⁄ tegelrandmontage
# 15490180
⁄ sBox voor een stille, lichtlopende
en beschermde slanggeleiding
⁄ Passend voor badrandmontage
of tegelrandmontage
⁄ Breedte badrand min. 100 mm
⁄ Maximale uittreklengte van de
individueel te kiezen handdouche: 1,45 m

AXOR Showers

blz. 136

AXOR Accessoires blz. 158

De vloergemonteerde baduitloop (# 45412 -000, -xxx)
is in combinatie met de thermostaatmodule Select 2 functie
(# 18355, -000, -xxx) een bijzonder highlight in de badkamer.

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Uno producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176

A XO R collecties

A XO R MO N T REUX

AXOR MONTREUX
TR ADITIE VAN HE T
I N D U S T R I E D E S I G N
A XOR Montreux is een mengkraancollectie die herinnert aan de
eerste industrieel vervaardigde mengkranen. De belle époque
geldt als symbool van diepgaande verandering en technische
vooruitgang. Vereeuwigd in de grand hotels van Europa en in
Montreux, het kuuroord aan het meer van Genève. A XOR Montreux combineert uitstekende techniek en moderne functionaliteit.
Design: PHOENIX

»AXOR MONTREUX
HERINTERPRETEERT DE
STIJLELEMENTEN VAN DE
VROEGE 20STE EEUW EN
COMBINEERT ZE MET
UITERSTE PRECISIE EN
HANDWERK. DAARMEE
BIEDT ZE HET BESTE
VOOR DE GEBRUIKER –
ZOWEL QUA DESIGN ALS
QUA FUNCTIONALITEIT.«
Andreas Haug, PHOENIX

DESIGNKENMERK:
Klassiek badkamerdesign: A XOR Montreux is een moderne
interpretatie van het industriedesign met fittingen, kranen en
buizen als extra elementen
IDEE VAN DE DESIGNER:
Authentieke esthetiek A XOR Montreux is een reis de tijd van
de glansperiode van de industrialisering. Het bijzondere
hieraan: De collectie combineert het design van de eerste
industrieel vervaardigde mengkranen rond de eeuwwisseling
met uitstekende techniek en moderne functionaliteit. En ze past
deze toe op de 21ste eeuw
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:
⁄

Twee greepvarianten: klassiek met kruisgrepen, modern
geïnterpreteerd met hendelgrepen

⁄

Verschillende uitloophoogtes van de wastafelmengkranen

⁄

Brugmengkraan als klassieke 3-gats-variant

⁄

Uiterst gedetailleerd: Porseleinen vulelementen – desgewenst met individueel opschrift

⁄

Ideaal voor een klassiek geheel of in modern geheel

⁄

In 2016 uitbreiding van de collectie A XOR Montreux van
2006 met ééngreeps mengkraan- en hendelgreepvarianten

Alles over A XOR Montreux:
axor-design.com/axor-montreux
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ADDITIEF DESIGN NA AR ANALOGIE
MET HET INDUSTIREEL TIJDPERK
A XOR Montreux is een hommage aan de belle époque en biedt naast wastafelmengkranen producten
voor alle zones in de badkamer. De collectie bestaat als klassiek ontwerp met lage uitlopen of modern
geïnterpreteerd met hoge uitlopen, met kruis- of hendelgrepen.

DRAAIBARE UITLOOP
Met 120° draaibaar, een hoge
uitloop voor een moderne
uitstraling en een maximum
aan bewegingsvrijheid aan de
wastafel
AUTHENTIEKE WARM- ⁄ KOUDMARKERING
Hoogwaardige porseleinen plaatjes met warm- ⁄ koudmarkeringen bedrukt. Via de A XO R Signature service kunnen
de porseleinen plaatjes ook worden gepersonaliseerd
GREEPVARIANTEN
Kruisgrepen als traditionele
greepvariant naar analogie met
het industriedesign, hendelgrepen als modern contrast
126
ADDITIEF DESIGN
Gekenmerkt door de combinatie
van elementen zoals fittingen,
HISTORISCHE „BRUGMENG-

kranen en buizen

KRAAN“
3-gats wastafelmengkraan als
hommage aan de belle époque

AFVOERGARNITUUR
Consequent in traditioneel
design

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met rechte greep en waste
# 16515, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan
met rechte greep en waste
# 16517, -000, -820, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 210
met kruisgreep en waste
# 16502, -000, -820, -xxx

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met rechte grepen met waste
(zonder afb.)
# 16516, -000, -820, -xxx

met waste (zonder afb.)
# 16518, -000, -820, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 210
met kruisgrepen
met waste (zonder afb.)
# 16506, -000, -820, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 220
met kruisgreep en waste
# 16510, -000, -820, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 220
met rechte reep en waste
# 16511, -000, -820, -xxx

3-gats wastafelmengkraan 180
met kruisgreep en waste
# 16513, -000, -820, -xxx

tweegreeps wastafelmengkraan 160
met kruisgreep en waste
# 16505, -000, -820, -xxx

3-gats wastafelmengkraan 180
met waste
# 16514, -000, -820, -xxx

BIDET

3-gats wastafelmengkraan 30
met kruisgrepen en waste
# 16536, -000, -820, -xxx
driegats wastafelmengkraan 30
met rechte greep en waste
(zonder afb.)
# 16535, -000, -820, -xxx

afbouwdeel 3-gats
wastafelmengkraan
voor wandmontage
# 16532, -000, -820, -xxx

toiletkraan 50
met rechte greep
# 16530, -000, -820, -xxx

afbouwdeel wandmontage
rechte greep (zonder afb.)
# 16534, -000, -820, -xxx
inbouwdeel
# 10303180

⁄ Uitloop kan individueel worden
ingekort door op maat brengen
van de in elkaar gestoken
buis (variabele lengte tussen
165–225 mm)
A XO R Montreux producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

ééngreeps bidetkraan
met rechte greep en waste
# 16526, -000, -820, -xxx
tweegreeps bidetkraan
met kruisgrepen en afvoergarnituur
(zonder afb.)
# 16520, -000, -820, -xxx
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DOUCHE KRUISGREPEN

tweegreeps douchemengkraan
opbouw met kruisgrepen
# 16560, -000, -820, -xxx

douchethermostaat
opbouw met kruisgreep
# 16261, -000, -820, -xxx

thermostaat HighFlow
afbouwdeel met kruisgreep
# 16815, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met kruisgreep
en stop- ⁄ omstelkraan
# 16820, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stopkraan afbouwdeel
met kruisgreep
# 16871, -000, -820, -xxx

stop- en omstelkraan Tri0 ⁄ Quattro
met kruisgreep
# 16830, -000, -820, -xxx
inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

muuraansluitbocht FixFit Stop
# 16882, -000, -820, -xxx

inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

A XO R Montreux producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

thermostaat
afbouwdeel met kruisgrepen
en stopkraan
# 16800, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

12 9

A XO R Montreux

DOUCHE

MODERN QUA FUNCTIE –
AUTHENTIEK QUA DESIGN
Authentiek douchen met de A XOR Montreux Showerpipe. Buiten: belle époque Binnen: state-of-the-art.
Voorzien van de modernste thermostaattechnologie en duidelijk gescheiden bedieningselementen voor
hoofddouche en handdouche. Technisch gezien volledig met de vooruitgang meegegaan. Net als in de
belle époque.

FLEXIBELE POSITIONERING
Met 160° draaibare douche-arm
voor een flexibele positionering
van de hoofddouche.

HOOFDDOUCHE 240 1JET CLASSIC
(# 28474 000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen
⁄ Volverchroomde straalschijf en ook in een
van de A XO R FinishPlus PVD oppervlakken individualiseerbaar.

HANDDOUCHE 100 1JET (# 16320000)
EN METALEN DOUCHESLANG 1,60 M
13 0
INDIVIDUELE HOOGTE-INSTELLING
In de hoogte verstelbare handdouchehou-

(# 28116000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen

der voor de eenvoudige aanpassing aan
verschillende lichaamslengtes.

INTUÏTIEVE FUNCTIEBEDIENING

THERMOSTAAT

⁄ Kraan voor hoofddouche aan de

Temperatuurinstelling met veiligheidsblokkering

stijgbuis
⁄ Kraan voor handdouche aan de
s langaansluiting
⁄ Beide functies kunnen tegelijk worden
gebruikt

bij 40 °C en instelbare heetwaterbegrenzing

DOUCHE HENDELGREPEN

thermostaat afbouwdeel HighFlow
met rechte greep
# 16824, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel
met rechte greep
en stopkraan
# 16801, -000, -820, -xxx

douchethermostaat
opbouw met kruisgreep
# 16261, -000, -820, -xxx

thermostaat afbouwdeel
met stop ⁄ omstelkraan (zonder afb.)
# 16821, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

Showerpipe met thermostaat
en hoofddouche 240 1jet
# 16572, -000, -820, -xxx

stopkraan
met rechte greep
# 16872, -000, -820, -xxx

FixFit stop met omstelkraan
met slangaansluiting
# 16883, -000, -820, -xxx

muuraansluitbocht met stopkraan
# 16884, -000, -820, -xxx

handdouche 100 1jet
# 16320, -000, -820, -xxx

wandhouder
# 16325, -000, -820, -xxx

inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180
inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

Hoofddouche 240 1jet classic
# 28474, -000, -xxx
Hoofddouche 180 1jet classic
(zonder afb.)
# 28487, -000, -xxx

doucheset 0,90 m
met handdouche 100 1jet
# 27982, -000, -820, -xxx

In combinatie met:
⁄ douche-arm 389 mm
(# 27348000)
⁄ plafondaansluiting 100 mm
(# 26432000)
⁄ plafondaansluiting 300 mm
(# 26433000)
A XO R Montreux producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

⁄ Voor doucheslangen met tapse
moer
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BA D

KL ASSIEK DESIGN VOOR HET BAD
Het productassortiment van de A XOR Montreux collectie voor het bad is breed opgesteld om aan verschillende ruimtelijke omstandigheden te kunnen voldoen. De 2-greeps-badmengkraan voor de opbouwinstallatie of de 4-gats-badrand- of tegelrandmengkraan. De collectie biedt producten als kruis- of hendelgreepvarianten aan. Een authentieke blikvanger is de vloergemonteerde badmengkraan die in combinatie met een
vrijstaand bad uiterste flexibiliteit in de vormgeving van de badkamer biedt.

AUTHENTIEK DESIGN
Naar analogie met de belle époque
HANDDOUCHE 100 1JET
(# 16320000)
⁄ De handdouche van metaal is in de
leveringsomvang inbegrepen
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FUNCTIEOMSCHAKELING
Eenvoudig omschakelen van de
baduitloop naar de handdouche
door aan de hendel te trekken

METALEN DOUCHESLANG 1,25 M
(# 28112000)
⁄ In de leveringsomvang inbegrepen
⁄ Desgewenst ook in de A XO R FinishPlus
oppervlakken verkrijgbaar.

BAD KRUISGREPEN

tweegreeps badmengkraan
opbouw met kruisgreep
# 16540, -000, -820, -xxx

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel met kruisgreep
# 16546, -000, -820, -xxx

4-gats tegelrandthermostaat
afbouwdeel met kruisgrepen
# 16544, -000, -820, -xxx

inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

inbouwdeel
4-gats tegelrandmengkraan
# 15481180

BAD HENDELGREPEN

tweegreeps badmengkraan
vloergemonteerd met kruisgreep
# 16547, -000, -820, -xxx

tweegreeps badmengkraan
opbouw met rechte grepen
# 16551, -000, -820, -xxx

inbouwdeel voor tweegreeps
vloergemonteerde badmengkraan
# 16549180

4-gats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 16550, -000, -820, -xxx
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inbouwdeel Secuflex
voor 4-gats badrandmengkraan
# 15480180

Dichtmanchet
voor vloergemonteerde badmengkraan
# 96441, -000

baduitloop
# 16541, -000, -820, -xxx

tweegreeps badmengkraan
afbouwdeel vloergemonteerd
met rechte greep
# 16553, -000, -820, -xxx

⁄ Uitloop kan individueel worden
ingekort door op maat brengen
van de in elkaar gestoken
buis (variabele lengte tussen
166–220 mm)

AXOR Showers

blz. 136

inbouwdeel voor tweegreeps
vloergemonteerde badmengkraan
# 16549180

4-gats tegelrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 16554, -000, -820, -xxx
inbouwdeel
4-gats tegelrandmengkraan
# 15481180

Dichtmanchet voor vloergemonteerde
badmengkraan
# 96441, -000

AXOR Accessoires blz. 158

AXOR elektronica

blz. 172

A XO R Montreux producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

AXOR bad ⁄ wastafels 

blz. 176

AXOR
P R O G R A M M A’ S
De producten van de A XOR programma’s zijn de optimale aanvulling
op de A XOR collecties. Voor een complete A XOR badkamer. Daartoe
behoren algemene doucheproducten voor de douche, accessoires voor
badkamer en keuken, bijzondere elektronische mengkranen in verschillende stijlrichtingen en fonteinen en baden in avant-gardistisch design. Ieder
product is op zich een uniek designobject. De technische aanvulling in de
wand: passende basisdelen voor verschillende installatievarianten.

13 4

AXOR

13 6

AXOR

15 8

SHOWERS

ACCESSORIES

Excellence in de douche

Avant-garde tot in het detail

AXOR INBOUWDELEN,
AF VOER- EN OVERLOOPSE TS
Technologie met systeem

182
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A XOR WASTAFELS

ELEKTRONICA

EN BADEN

Contactloze designmengkranen

Unieke badkamerobjecten
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A XO R programma’s

A XO R S H OW ERS

AXOR SHOWERS
UITBLINKEN IN DE DOUCHE
Drie kenmerken zijn het verbindende element van de verschillende
doucheproducten van A XOR: Het zijn allemaal luxueuze designobjecten, ze geven de ruimte uitstraling en bieden fascinerende waterbelevenissen. A XOR Showers maken van de douche een plaats van
waardering – waardering van het lichaam, waardering van het water
Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber & Osgerby

DESIGNKENMERK:
Avant-gardistische designobjecten – algemeen en over de
collecties heen te combineren

AXOR
DOUCHEPRODUCTEN
STAAN VOOR DESIGN,
INNOVATIE EN
WATERBELEVENIS OP HET
HOOGSTE NIVEAU.

IDEE VAN DE DESIGNER:
Luxe in de douche: A XOR Showers zijn fascinerend qua
design, perfect qua functie en uniek qua waterbelevenis. Ze
zetten de mens centraal en creëren een luxueuze belevenis
voor het lichaam
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:
⁄

A XOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet: Spa-gevoel
door grote dimensies en de innovatieve straalsoort
PowderRain

⁄

A XOR ShowerCollection: modulair systeem van plafonddouches, douchemodules, thermostaten, kranen en
planchets

⁄

A XOR LampShower designed by Nendo: een bron van
licht en water

⁄

A XOR Showerpipe designed by Front: Designobject in
authentiek industriedesign

⁄

A XOR One thermostaten: innovatieve regeling met ultiem
bedieningscomfort dankzij de Select-technologie

⁄

Veelzijdige straalsoorten voor verschillende toepassingen:
masserend, vitaliserend of zacht omhullend

Alles over A XOR Showers:
axor-design.com/axor-showers
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STR A ALINNOVATIES IN DE DOUCHE
De A XOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 400 3jet is een nieuw archetype in de douche. Een groot podium voor
water. Hier wordt het op een buitengewone manier in scène gezet: met een revitaliserende waterstraal, een
weldadige doucheregen of een zachte PowderRain – de A XOR innovatie in het waterdesign. Hier omhullen talrijke fluweelzachte waterdruppels het lichaam. Als een cocon van water.

OPTIONELE VERLICHTING:
⁄ Indirect licht
⁄ Energiezuinige led-lamp (5 W bij uitvoering 2700 K)
⁄ Spanningsvoorziening: Ingangsspanning 100 – 240 V AC,
50 – 60 Hz ⁄ uitgangsspanning 24 V DC
⁄ Kleurtemperatuur warm wit 2700 K of neutraal wit 3500 K
⁄ 125 lm ⁄ W lichtefficiëntie
⁄ Incl. 7 m aansluitkabel
VERLENGSET

⁄ De lichtbediening gebeurt via een aparte schakelaar buiten de

⁄ Gebruik van de optionele verlengset

douche

(# 13603000) geeft het product
een zwevend effect
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MECHANISCHE VLEUGELS
RAIN-STRAAL:

⁄ Beweeglijke, door waterdruk open

⁄ Doucheregen die het hele lichaam omhult

gaande kleppen

⁄ Geometrische straalregeling, perfect op

⁄ Body-straal Strahl in hoek op verschillen-

het lichaam afgestemd

de lichaamslengtes verstelbaar

⁄ Doucheveld met 460 mm breedte

⁄ In inactieve toestand met gesloten

⁄ Met QuickClean-reinigingsfunctie

kleppen ontstaat een effen vlak, dat

⁄ Doorstroomhoeveelheid: 16 l ⁄ min (bij 3 bar)

optimaal kan worden schoongemaakt

BODY-STRAAL MET POWDERRAIN:
MONO-STRAAL:

⁄ Fluweelzachte doucheregen

⁄ Geconcentreerde, rustgevende ontspanningsstraal

⁄ Hoofd blijft naar wens droog

voor een echt spa-gevoel

⁄ De binnenste en buitenste kleppen zijn

⁄ Doorstroomhoeveelheid: 15 l ⁄ min (bij 3 bar)

apart te bedienen
⁄ Met QuickClean-reinigingsfunctie
⁄ Doorstroombegrenzing ca. 15 l ⁄ min
(bij 3 bar)

DUURZAAM WATERGEBRUIK
⁄ Doorstroomhoeveelheid: max. 30 l ⁄ min (bij 3 bar),
als alle functies tegelijk worden gebruikt
⁄ Watertoevoer met behulp van DN15 standaard
aansluiting

HOOFDDOUCHES

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet
met verlichting 2700 K
# 10628, -000, -xxx

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 G¾ 3jet
met verlichting
# 10623, -800

ShowerHeaven 720 ⁄ 720 3jet zonder
verlichting
# 10625, -800

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet
met verlichting 3700 K (zonder afb.)
# 10629, -000, -xxx

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 G¾ 3jet
zonder verlichting (zonder afb.)
# 10621, -800

ShowerHeaven 720 ⁄ 720 G¾ 3jet
met verlichting (zonder afb.)
# 10627, -800

hoofddouche 580 ⁄ 260 3jet
# 35283, -000, xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet
zonder verlichting (zonder afb.)
# 10637, -000, -xxx
inbouwdeel voor ShowerHeaven
1200 ⁄ 300 4jet met verlichting
# 10922180

Installatiemogelijkheden: in het plafond ingelaten of plafondopbouw

⁄ Optioneel: verlengset
⁄ 230 mm voor plafondbeves
tiging (# 13603, -000, -xxx)
⁄ Omwille van technische redenen
niet in Polished en Brushed
Black Chrome verkrijgbaar

hoofddouche 460 ⁄ 300 3jet
met douchearm en vierkant rozet
# 35282, -000, -xxx
hoofddouche 460 ⁄ 300 3jet
met douche-arm 450 mm,
softcube rozet (zonder afb.)
# 35276, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

hoofddouche 460 ⁄ 300 2jet
met douchearm 450 mm,
vierkant rozet
# 35280, -000, -xxx

hoofddouche 460 ⁄ 300 1jet
met douchearm 450 mm ⁄
vierkant rozet
# 35278, -000, xxx

hoofddouche 460 ⁄ 300 2jet
met douche-arm 450 mm,
softcube rozet (zonder afb.)
# 35275, -000, -xxx

hoofddouche 460 ⁄ 300 1jet
met douche-arm 450 mm,
softcube rozet (zonder afb.)
# 35274, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

hoofddouche 460 ⁄ 300 3jet
met plafondbevestiging
# 35281, -000, -xxx

hoofddouche 460 ⁄ 300 2jet
met plafondbevestiging
# 35279, -000, -xxx

hoofddouche 460 ⁄ 300 1jet
met plafondbevestiging
# 35277, -000, -xxx

hoofddouche 350 1jet
met douchearm
# 26034, -000, -820, -xxx

inbouwdeel
# 26434180

inbouwdeel
# 26434180

inbouwdeel
# 26434180

met plafondbevestiging (zonder afb.)
# 26035, -000, -820, -xxx

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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PURISTISCH DESIGN GECOMBINEERD MET EEN
F A S C I N E R E N D E W A T E R B E L E V E N I S I N D E D O U C H E
Vierkant en cirkel als voorbeeld: De puristische vormgeving van de A XOR hoofddouches is rond met een diameter van 250 mm en 300 mm of vierkant 250 ⁄ 250 mm en 300 ⁄ 300 mm. Ze zijn universeel bruikbaar en
compatibel met ieder design van een luxueuze douchesituatie. De geometrische, strakke vormen met vlakke
oppervlakken vormen doorlopend van de straalplaat tot de plafond- of wandplaat het stijlbepalende element.
De douches van hoogwaardig metaal – met glanzend chroomoppervlak of veredelt in een van de vele
speciale A XOR FinishPlus oppervlakken – zijn een volmaakt designobject voor de douche. Een technisch
meesterwerk: De speciaal ontwikkelde straalopeningen worden pas zichtbaar, als het water wordt aangezet
en verdwijnen opnieuw als de douche wordt uitgezet. Het technische principe werkt op basis van waterdruk –
helemaal zonder bijkomende mechanismen.

14 0

Door de dynamische straalopeningen is de hoogwaardige metalen straalplaat uiterst puristisch. De geïntegreerde ServiceCard bevat de
Door het vlakke oppervlak zonder siliconen noppen worden waterdruppels of kalkaanslag

vuilopvangzeven. Voor de reiniging van

op de straalplaat heel makkelijk met een doek of een rakel verwijderd. De reinigingsfunctie

de zeven kan de hoofddouche zonder

QuickClean maakt het snelle verwijderen van kalkaanslag mogelijk. Over de siliconen noppen

gereedschap worden gedemonteerd. Met

wrijven volstaat. Door de bajonetaansluiting kan de douche snel worden afgenomen en

behulp van de ServiceCard zijn ze makkelijk

gereinigd.

en efficiënt bereikbaar. Op die manier wordt
onvermijdelijke service efficiënt en spaart
bedrijfskosten.

PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Innovatieve straalsoorten PowderRain en Intense PowderRain: PowderRain als fijne doucheregen (doorstroom: 16 – 20 l ⁄ min bij 3 bar) zoals
een alles omhullende cocon van water. En als Intense PowderRain – een krachtige douchestraal (doorstroom: 15 – 18 l ⁄ min bei 3 bar) en een
echte innovatie bij de 2jet varianten.

HOOFDDOUCHES

hoofddouche 300 2jet
met douchearm
# 35303, -000, -xxx

hoofddouche 250 2jet
met douchearm
# 35296, -000, -xxx

hoofddouche 300 2jet
met plafondaansluiting
# 35304, -000, -xxx

hoofddouche 250 2jet
met plafondaansluiting
# 35297, -000, -xxx

inbouwdeel 2jet
# 35361180

inbouwdeel 2jet
# 35361180

hoofddouche 300 1jet met
douchearm (zonder afb.)
# 35300, -000, -xxx

hoofddouche 250 1jet met
douchearm (zonder afb.)
# 35284, -000, -xxx

hoofddouche 300 1jet
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 35301, -000, -xxx

hoofddouche 250 1jet
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 35286, -000, -xxx

inbouwdeel
# 26434180

inbouwdeel
# 26434180

hoofddouche 300 2jet
plafond-opbouw
# 35305, -000, -xxx

hoofddouche 250 2jet
plafond – opbouw
# 35298, -000, -xxx

hoofddouche 300 ⁄ 300 2jet
met douchearm
# 35318, -000, -xxx

hoofddouche 250 ⁄ 250 2jet
met douchearm
# 35310, -000, -xxx

hoofddouche 300 1jet
plafond- opbouw (zonder afb.)
# 35302, -000, -xxx

hoofddouche 250 1jet
plafond – opbouw (zonder afb.)
# 35287, -000, -xxx

inbouwdeel 2jet
# 35361180

inbouwdeel 2jet
# 35361180

hoofddouche 300 ⁄ 300 1jet
met douchearm (zonder afb.)
# 35314, -000, -xxx

hoofddouche 250 ⁄ 250 1jet
met douchearm (zonder afb.)
# 35306, -000, -350, -xxx

inbouwdeel voor
hoofddouche plafond
# 35363180

inbouwdeel voor
hoofddouche plafond
# 35363180

hoofddouche 300 ⁄ 300 2jet
met plafondaansluiting
# 35320, -000, -xxx

hoofddouche 250 ⁄ 250 2jet
met plafondaansluiting
# 35312, -000, xxx

hoofddouche 300 ⁄ 300 2jet
plafond-opbouw
# 35321, -000, -xxx

hoofddouche 250 ⁄ 250 2jet opbouw
# 35313, -000, xxx

hoofddouche 300 ⁄ 300 1jet
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 35316, -000, -xxx

hoofddouche 250 ⁄ 250 1jet
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 35308, -000, xxx

hoofddouche 300 ⁄ 300 1jet
plafond – opbouw (zonder afb.)
# 35317, -000, -xxx

inbouwdeel
# 26434180

inbouwdeel
# 26434180

inbouwdeel voor
hoofddouche plafond
# 35363180

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

hoofddouche 250 ⁄ 250 1jet
plafond-opbouw (zonder afb.)
# 35309, -000, -xxx

inbouwdeel voor
hoofddouche plafond
# 35363180
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EEN BRON VAN LICHT EN WASSER
De A XOR LampShower designed by Nendo combineert licht en douche in een exclusief designobject.
Door de geïntegreerde verlichting vervagen de grenzen van een normale ruimte-indeling. Ze zorgt voor
een huiselijke sfeer in de douche. Een brede regenkrans omhult het lichaam volledig met water.

STRAALPLAAT:
⁄ Vervaardigd van hoogwaardig metaal
⁄ Diameter 275 mm
⁄ Afneembaar voor eenvoudige reiniging

VERLICHTING:
⁄ Energiezuinige led-lamp (5 W)
⁄ Spanningsvoorziening: Ingangsspanning
100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz ⁄
uitgangsspanning 12 V DC
⁄ Incl. netadapter 12 V, 12 W
⁄ Kleurtemperatuur warm wit 2700 K
142

⁄ Stroomvoorziening: 7 m aansluitkabel
met netadapter 12 V
⁄ De lichtbediening gebeurt via een aparte
schakelaar buiten de douche

KOGELGEWRICHT:
⁄ Met 5 ° regelbaar, voor
een optimale straaluitDOUCHE-ARM
⁄ Lengte 380 mm, horizontaal
150 ° draaibaar
⁄ Optimale uitrichting van de douche

STRAALSOORT:
⁄ Zachte Rain-straal voor een buitengewone douchebelevenis
⁄ Met QuickClean-reinigingsfunctie
⁄ Doorstroomhoeveelheid: 13 l ⁄ min
(bij 3 bar)

richting

HOOFDDOUCHES

hoofddouche 240 ⁄ 240 1jet
met douche-arm
# 10925, -000, -xxx

hoofddouche 240 ⁄ 240 1jet
met plafondbevestiging
# 10929, -000, -xxx

hoofddouche opbouw plafond
240 ⁄ 240 1jet
# 10924, -000, -xxx

afbouwdeel waterval baduitloop
240 ⁄ 120
# 10942, -000, -xxx

inbouwdeel voor hoofddouche
240 ⁄ 240 1jet met douchearm
# 10921180
⁄ Toepassing als schouderdouche
of baduitloop
⁄ Afneembare straalplaat voor eenvoudige reiniging

LampShower 275 1jet
met plafondbevestiging
# 26032, -000, -xxx

LampShower 1jet met douchearm
# 26031, -000, -xxx
inbouwdeel
# 26909180

hoofddouche 240 2jet
met plafondbevestiging
# 26022, -000, -xxx

hoofddouche 240 2jet hoofddouche
met douchearm
# 26021, -000, -xxx
inbouwdeel
# 26909180

⁄ Omschakelen van straalsoort direct aan de hoofddouche met in de straalplaat geïntegreerde Select-knop.

hoofddouche 240 1jet
# 28494, -000, -xxx

Combineerbaar met:
⁄ douche-arm 390 mm
(# 26431, -000, -xxx)
⁄ plafondaansluiting 100 mm
(# 26432, -000, -xxx)
⁄ plafondaansluiting 300 mm
(# 26433, -000, -xxx)

Hoofddouche 180 1jet
# 28489, -000, -xxx

Hoofddouche 240 1jet classic
# 28474, -000, -xxx

plafondaansluiting S 300 mm
# 26433, -000, -820, -xxx

Hoofddouche 180 1jet classic
(zonder afb.)
# 28487, -000, -xxx

plafondaansluiting S 100 mm
(zonder afb.)
# 26432, -000, -820, -xxx

Passend bij het design van de
A XO R Montreux collectie
Combineerbaar met:
⁄ douche-arm 390 mm (# 27348,
-000, -xxx)
⁄ plafondaansluiting 100 mm
(# 26432, -000, -xxx)
⁄ plafondaansluiting 300 mm
(#26433, -000, -xxx)

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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HANDDOUCHES

douchearm 390 mm
# 26431, -000, -820, -xxx

douchearm 389 mm
# 27348, -000, -xxx
⁄ Passend bij het design van de
A XO R Montreux collectie

14 4

douchemodule afbouwdeel
120 ⁄ 120 square
# 28491, -000, -xxx
douchemodule afbouwdeel softcube
(zonder afb.)
# 36822, -000, -xxx

zijdouche rond
# 28464, -000, -xxx

staafhanddouche (zonder afb.)
# 10531, -000, -xxx

Combineerbaar met:
⁄ douche-arm 389 mm
(# 27348, -000, -xxx)

handdouche 2jet
# 45720, -000, -xxx

Muurplaat vierkant
# 27419, -000, -xxx
Combineerbaar met:
⁄ douche-arm 390 mm
(# 26431, -000, -xxx)

staafhanddouche
# 12680, -000, -xxx

zijdouche square (zonder afb.)
# 28469, -000, -xxx

Inbouwdeel voor douchemodule
# 28486180

staafhanddouche
# 28532, -000, -350, -xxx

Rozet voor douchearm 120 ⁄ 120
softcube
# 36725, -000, -xxx

⁄ Eenvoudig omschakelen van de
straalsoorten door Select-technologie

handdouche 85 1jet
# 26025, -000, -xxx

⁄ Hoofddouche in passend
design verkrijgbaar
(# 26022, -000, -xxx of
# 26021, -000, -xxx)

handdouche 120 3jet
# 26050, -000, -xxx

⁄ Handdouche in organisch
design, passend bij het design
van de A XO R Starck Organic
collectie

handdouche 100 1jet
# 16320, -000, -820, -xxx

⁄ Hoofddouche in passend
design verkrijgbaar
(# 28487, -000, -xxx of
# 28474, -000, -xxx)

HANDDOUCHES ⁄ DOUCHESETS

doucheset 0,90 m
met handdouche 2jet
# 45722, -000, -xxx

doucheset 0.9 m
met handdouche 85 1jet
# 26023, -000, -xxx

⁄ Horizontaal positioneerbare
handdouche versterkt het
revitaliserende effect van de
watervalstraal

doucheset 0.90 m
met staafhandouche 2jet
# 12231, -000, -xxx

⁄ Passend bij A XO R Starck
O rganic collectie

doucheset 0.90 m
met staafhanddouche 2jet
# 27980, -000, -xxx

met staafhanddouche 1jet (zonder afb.)
# 27983, -000, -xxx

glijstang 0.90 m (zonder afb.)
# 27830, -000, -xxx

doucheset 0.90 m
met handdouche 120 3jet
# 27987, -000, -xxx

doucheset 0.90 m
met handdouche 120 3jet
# 36735, -000, -xxx

doucheset 0,90 m
met handdouche 120 3jet
# 27991, -000, -xxx

glijstang 0.90 m
met doucheslang (zonder afb.)
# 27989, -000, -xxx

glijstang 0.90 m (zonder afb.)
# 36736, -000, -xxx

glijstang 0.90 m (zonder afb.)
# 27831, -000, -xxx

doucheset 0,90 m
met handdouche 100 1jet
# 27982, -000, -820, -xxx

⁄ Hoogwaardige dubbele reling
⁄ Douchehouder naar rechts ⁄ links
en voren ⁄ achter verstelbaar

wandhouder
# 27515, -000, -xxx
⁄ Voor doucheslangen met
cilindrische moer

wandhouder rond
# 39525, -000, -xxx

wandhouder
# 16325, -000, -820, -xxx

⁄ Voor doucheslangen met tapse moer
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wandhouder
# 45721, -000, -xxx
⁄ Voor doucheslangen met
cilindrische moer
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WANDA ANSLUITINGEN ⁄ PORTER EENHEDEN ⁄ DOUCHESL ANGEN

muuraansluitbocht softcube
# 36731, -000, -xxx

muuraansluitbocht rond
# 27451, -000, -xxx

muuraansluitbocht met stopkraan
# 16884, -000, -820, -xxx

porter wandhouder rond
# 36733, -000
porter wandhouder vierkant
(zonder afb.)
# 36734, -000

muuraansluitbocht square
(zonder afb.)
# 36732, -000, -xxx

⁄ Voor doucheslangen met tapse
moer aan beide kanten

porter wandhouder softcube
# 36724, -000, -xxx
⁄ Voor doucheslangen met tapse
moer aan beide kanten

wandhouder FixFit
# 45723, -000, -xxx
⁄ Voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide kanten

porter wandhouder 120 ⁄ 120
met staafhanddouche 2jet
en doucheslang
# 12232, -000, -xxx

porter wandhouder 120 ⁄ 120
met staafhanddouche 2jet
en doucheslang
# 12626, -000, -xxx

⁄ Passend bij A XO R Starck
Organic collectie

metalen doucheslang 1.25 m
# 28112, -000, -820, -xxx

doucheslang 1.25 m
# 28622, -000, -xxx

metalen doucheslang 1.60 m
(zonder afb.)
# 28116, -000, -820, -xxx

doucheslang 1.60 m (zonder afb.)
# 28626, -000, -xxx

metalen doucheslang 2.00 m
(zonder afb.)
# 28120, -000, -820, -xxx
⁄ Tapse slangmoer aan beide kanten

doucheslang 2.00 m (zonder afb.)
# 28624, -000, -xxx

doucheslang 1.25 m
met volumeregeling
# 28127, -000, -820, -xxx
doucheslang 1.60 m
met volumeregeling (zonder afb.)
# 28128, -000, -820, -xxx

doucheslang metallic effect 1.25 m
# 28282, -000, xxx
doucheslang metallic effect 1.60 m
(zonder afb.)
# 28286, -000, -xxx
doucheslang metallic effect 2.00 m
(zonder afb.)
# 28284, -000, -xxx

⁄ Cilindrische slangmoer aan beide kanten

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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A XO R Showers

D O U C H ESYST EMEN ⁄ S H OW ERPI PES

DESIGNOBJECT MET INDUSTRIEK ARAKTER
De A XOR douchesystemen en Showerpipes zijn een complete doucheoplossing met thermostaat, hoofd- en
handdouche voor de douche. Bij de A XOR Showerpipe designed by Front met trechtervormige hoofd- en
handdouche blijft niets verborgen. Buizen, fittingen, kranen – alle elementen van het typische industriedesign
zijn bewust zichtbaar en niet achter de wand verstopt. Een Showerpipe met industriekarakter.

HOOFDDOUCHE MET KOGELGEWRICHT
EN DOUCHE-ARM:
⁄ Markant, trechtervormig design
⁄ Douche met maximaal 18° regelbaar en
300 mm in de hoogte verstelbaar, douche-arm horizontaal met 160 ° draaibaar
⁄ Overschakelen van Rain-straal naar RainAir-straal met de Select-knop
⁄ Met QuickClean-reinigingsfunctie
⁄ Doorstroomhoeveelheid: Rain-straal 15 l
⁄ min (bij 3 bar), RainAir-straal 14 l ⁄ min (bij
3 bar)
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HANDDOUCHE:
⁄ Markant, trechtervormig design
⁄ Met QuickClean-reinigingsfunctie
⁄ Doorstroomhoeveelheid: Rain-straal
9 l ⁄ min (bij 3 bar)
KRAANGREPEN:
⁄ Zelfverklarende bediening: verticale stand
betekent „open“, horizontale stand „dicht“
⁄ Aparte bediening van hoofd- en hand
douche
⁄ Goede grip door gekartelde structuur

THERMOSTAATTECHNOLOGIE:
⁄ Exacte temperatuurvoorinstelling
⁄ Goede grip door gekartelde structuur

DOUCHESYSTEMEN ⁄ SHOWERPIPES
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Showerpipe met thermostaat
en hoofddouche 240 2jet
# 26020, -000, -xxx

Showerpipe met thermostaat 800
en hoofddouche 350 1jet
# 27984, -000, -820, -xxx

⁄ Passend bij het puristisch design
van de A XO R Uno collectie
⁄ Thermostaat 800 ook als los
product verkrijgbaar
(# 45440, -000, -820, -xxx)

douchekolom met thermostaat
en hoofddouche 240 1jet
# 10912, -000, -xxx

⁄ Passend bij het minimalistisch
design van de A XO R Starck
collectie
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SHOWERPIPES

151

Showerpipe met thermostaat
en hoofddouche 240 1jet
# 16572, -000, -820, -xxx

⁄ Passend bij het authentiek-traditioneel design van de
A XO R Montreux collectie

Showerpipe met ééngreeps
mengkraan en hoofddouche 180 1jet
# 39620, -000, -xxx

Showerpipe met thermostaat
en hoofddouche 180 1jet
# 39670, -000, -xxx

⁄ Passend bij het monumentaal design van de A XO R Citterio collectie

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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T H ERMOSTAT EN

INTUITIEVE BEDIENING IN DE DOUCHE
De thermostaat 800 op- ⁄ inbouw is consequent in zijn puristische vorm en combineert de voordelen van een
op- en inbouwmontage. Opbouwvariant, omdat de thermostaat een groot planchet van spiegelglas heeft.
Inbouwvariant, omdat de buizen achter de wand lopen. Dankzij de Select-technologie is de thermostaat
intuïtief te bedienen.

GROOT PLANCHET
Geïntegreerd planchet van spiegelglas (veilig-

THERMOSTAAT

heidsglas)

Temperatuurregeling en geïntegreerde
veiligheidsblokkering bij 40 °C

DOUCHESLANG MET VOLUMECONTROLE
Optioneel toebehoren:

INTUÏTIEVE BEDIENING

⁄ Doucheslang 1,25 m (# 28127000)

⁄ Bediening van de functies door Select-knoppen

⁄ Doucheslang 1,60 m (# 28128000)

met duidelijke functieaanduiding
⁄ Optisch perfect integratie in het productdesign
zorgt voor duidelijkheid
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De thermostaatmodule Select integreert alle functies – functiekeuze. Regeling van de waterhoeveelheid,
temperatuurinstelling – in een bedieningseenheid. De duidelijke symbolen zijn goed herkenbaar. De grote,
soepele Select-knoppen kunnen ook met ingezeepte handen of beperkte bewegingsmogelijkheden goed
worden bediend.

SELECT-TECHNOLOGIE
Grote, intuïtieve Select-

VOLUMECONTROLE

knoppen met een diameter

Met aan ⁄ uit-functie voor

van 42 mm

de waterregeling

EENVOUDIGE FUNCTIEKEUZE

THERMOSTAAT

Duidelijke functieaanduiding en goed

Met duidelijke temperatuurindicatie en geïnte-

leesbare opschriften

greerde veiligheidsblokkering bij 40 °C

GEÏNTEGREERDE DOUCHEHOUDER
Porter met geïntegreerde slangaansluiting voor slangen met conische of cilindrische moer

THERMOSTATEN

badthermostaat 1200 opbouw
# 45421, -000, -820, -xxx

badthermostaat 800 opbouw
# 45420, -000, -820, -xxx

thermostaat 800 opbouw voor 2 functies
# 45440, -000, -820, -xxx
# 45442180

⁄ Puristische form passend bij de A XO R Uno collectie
Optioneel toebehoren:
⁄ Doucheslang 1,25 m met volumecontrole (# 28127, -000, -820, -xxx)
⁄ Doucheslang 1,60 m met volumecontrole (# 28128, -000, -820, -xxx)

thermostaatmodule Select
afbouwdeel 670 ⁄ 90 voor 5 functies
# 18358, -000, -xxx

thermostaatmodule Select
afbouwdeel voor 4 functies
# 18357, -000, -xxx

thermostaatmodule afbouwdeel
Select voor 3 functies
# 18356, -000, -xxx

thermostaatmodule Select
afbouwdeel 460 ⁄ 90 voor 2 functies
# 18355, -000, xxx

inbouwdeel thermostaatmodule voor
5 functies
# 18313180

inbouwdeel thermostaatmodule voor
4 functies
# 18312180

inbouwdeel thermostaatmodule voor
3 functies
# 18311180

inbouwdeel thermostaatmodule voor
2 functies
# 18310180

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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T H ERMOSTAT EN

THERMOSTATEN

thermostaatmodule Square
afbouwdeel 360 ⁄ 120 voor 3 functies
# 10751, -000, -xxx

thermostaatmodule 120 ⁄ 120
afbouwdeel square
# 10755, -000, -xxx

inbouwdeel thermostaatmodule
360 ⁄ 120
# 10750180

inbouwdeel thermostaatmodule
120 ⁄ 120 G¾
# 10754180

stopkraan afbouwdeel 120 ⁄ 120 G¾
# 10972, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan 120 ⁄ 120 G¾
# 10971180
inbouwdeel 52 l ⁄ min spindel
# 16973180
inbouwdeel 40 l ⁄ min keramisch
# 16974180

⁄ Verticale en horizontale positionering mogelijk

inbouwdeel 130 l ⁄ min spindel
# 16970180

15 4

handdouchemodule
afbouwdeel 120 ⁄ 120
# 10651, -000, -xxx

plan120
# 40872, -000, -xxx

planchet 240 ⁄ 120
# 40873, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel stopkraan Trio 120 ⁄ 120
in direct verband
# 36770180
inbouwdeel stopkraan
# 16982180
inbouwdeel Quattro
# 16930180

thermostaat afbouwdeel HighFlow
Softcube
# 36711, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel
handdouchemodule 120 ⁄ 120
# 10650180

thermostaat afbouwdeel HighFlow
Softcube met stopkraan voor 1 functie
met extra uitgang
# 36706, -000, -xxx

stop- en omstelkraan afbouwdeel
Trio ⁄ Quattro 120 ⁄ 120
# 10932, -000, -xxx

stopkraan afbouwdeel Softcube 3
functies
# 36773, -000, -xxx

afbouwdeel Softcube
met stopkraan voor 1 functies
# 36705, -000, -xxx

afbouwdeel Softcube
met stopkraan voor 2 functies
# 36707, -000, -xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

THERMOSTATEN

thermostaat afbouwdeel HighFlow
rond
# 36721, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel rond
met stopkranen voor 2 functies
# 36723, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel HighFlow
met stopkraan voor 1 douchefunctie +
extra uitgang
# 36726, -000, -820, -xxx

stopkraan afbouwdeel rond 3 functies
# 36727, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel square
# 36718, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat HighFlow afbouwdeel
square met stopkraan voor
1 douchefunctie + extra uitgang #
36716, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel square
voor 1 functie
# 36714, -000, -xxx

thermostaat afbouwdeel square
met stopkranen voor 2 functies #
36715, -000, --xxx

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

thermostaat afbouwdeel square
met stopkranen voor 2 functies
incl Porter en FixFit
# 36712, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

A XO R Showers producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

thermostaat afbouwdeel rond
met stopkraan voor 1 functie
# 36722, -000, -820, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

stopkraan afbouwdeel square
3 functies
# 36717, -000, -xxx
inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

155

THERMOSTATEN

TEMPERATUURREGELING:
⁄ Exact in te stellen met de grote, cilindrische draaigreep
⁄ Veiligheidsblokkering begrenst de temperatuur op 40 °C
⁄ Instelbare maximumtemperatuur

FUNCTIEBEDIENING:

VOLUMEREGELING:

BEDIENING:

⁄ Met grote Select-paddles wordt het

⁄ Voor zuinig waterverbruik

⁄ Grote symbolen op de paddles mar-

water op een comfortabele manier inen uitgeschakeld

⁄ Volumeregelaar reduceert de waterhoeveelheid traploos tot 50 % – afhankelijk

⁄ Volledige controle over de bediening

van volume en inbouwsituatie

met vinger, hand of ook elleboog

keren duidelijk welke functie geregeld
wordt
⁄ Eenvoudig aanbrengen van de benodigde paddles-symbolen na de montage

⁄ Activering van maximaal drie functies –
tegelijk of afzonderlijk
⁄ Met porter uitbreidbaar

thermostaatmodule afbouwdeel
voor 3 functies
# 45713, -000, -xxx

thermostaatmodule afbouwdeel
voor 2 functies
# 45712, -000, -xxx

thermostaatmodule afbouwdeel
voor 1 functie
# 45711, -000, -xxx

inbouwdeel thermostaatmodule
# 45710180

inbouwdeel thermostaatmodule
# 45710180

inbouwdeel thermostaatmodule
# 45710180
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stopkraan afbouwdeel
# 45771, -000, -xxx
inbouwdeel stopkraan
# 45770180
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A XO R programma’s

A XO R ACC ES SO RI ES

A XOR ACCESSORIES
AVANT- GARD E TOT
IN H E T DE TAIL
Badkameraccessoires van A XOR zijn producten naar analogie
met het design van de verschillende A XOR collecties. Minimalistisch of sculpturaal, organisch of klassiek. Daartoe behoort
ook het zelfstandige, algemene toebehoren-programma A XOR
Universal Accessoires. Het is een aanvulling op iedere A XOR
collectie en iedere sfeer en vervolledigt de badkamer – en de
keuken – met functioneel doordachte en mooi vormgegeven
extra’s.
Design: Antonio Citterio, Philippe Starck, Patricia Urquiola,
Jean-Marie Massaud, PHOENIX

IEDER AXOR ACCESSOIRE
IS OP ZICH EEN UNIEK
DESIGNOBJECT.

DESIGNKENMERK:
Minimalistisch of sculpturaal, organisch of klassiek extra
vagant of universeel
IDEE VAN DE DESIGNER:
Perfecte accessoires: A XOR Accessoires zijn in het design
van verschillende collecties gehouden. Ze vervolledigen de
badkamersfeer. Of ze brengen als zelfstandig designobject
dat beetje extra in de badkamer of in de keuken. Het design
van A XOR Universal Accessoires daarentegen is modulair
en rechtlijnig gehouden en met veel verschillende collecties
combineerbaar.
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:
⁄

A XOR Universal Accessoires: modulair, veelzijdig
toepasbaar programma in rechtlijnig design

⁄

Veelzijdig design door de gemeenschappelijke ontwikkeling met wereldwijd gerenommeerde designers

⁄

Eenvoudig te installeren en te reinigen

Alles over A XOR Accessoires:
axor-design.com/axor-accessories
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A XO R Accessories

A XO R U N I V ERSA L ACC ES SO RI ES

TIJDLOOS - ELEGANTE PRODUCTEN
IN UNIVERSEEL DESIGN
Een nieuwe visie op het bijzondere in het alledaagse: De A XOR Universal Accessoires – met bijvoorbeeld
planchets, badlakenrekken, zeepdispensers en ook kledinghaken – zijn tijdloos-elegante extra’s die apart
worden gebruikt of flexibel met elkaar kunnen worden gecombineerd. Met hun rechtlijnig, algemeen design
completeren ze de esthetische totaalindruk van een individuele vormgeving voor badkamer of keuken. Ze
harmoniëren door hun universeel design met veel A XOR collecties en heel uiteenlopende stijlwerelden.

Tandenpoetsbeker
c
Planchet 300 mm
b

16 0
Adapter set

Reling
a

Adapter set

Benodigde producten:
a. Reling
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adapter set
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adapter set

A XO R Accessories

A XO R U N I V ERSA L ACC ES SO RI ES

1
Afneembaar glazen deksel voor het comfortabel
vullen en reinigen
Het krasbestendige witte glas is geschikt voor gebruik
in de vaatwasser en daardoor uiterst hygiënisch
Royaal planchet

Zeepdispenser

Door het tijdloos design passen

# 42819000

A XO R Universal Accessoires elegant
bij iedere badkamerstijl

180 ml volume voor
vloeibare zeep of

Frame van metaal

vaatwasmiddel
De installatie van A XO R Universal
Greep van metaal voor

A ccessoires is afzonderlijk of als sys-

de bediening met één

teem op een reling mogelijk – met

hand

de extra adapterset # 42870000
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2

3
a

a

c

b
b

Asymmetrische positionering van het planchet 300 mm

Elegante combinatie van reling en planchet 300 mm

op de reling. Adapterset vereist.

(asymmetrisch geïnstalleerd), closetrolhouder. Twee
adaptersets vereist

Benodigde producten:
a. # 42838000 A XO R Universal planchet 300 mm

Benodigde producten:

+ 1 x # 42870000 Adapter set

a. # 42838000 A XO R Universal planchet 300 mm

b. Reling

+ 1 x # 42870000 Adapter set
b. # 42836000 A XO R Universal closetrolhouder
+ 1 x # 42870000 Adapter set
c. Reling

4

5
a

b
a
c

b

b
Royaal planchet: Planchet 300 mm en zeepdispenser

Drievoudige functie: Planchet 300 mm met twee clo-

op de reling. Drie adaptersets vereist

setrolhouders. Twee adaptersets vereist Een closetrolhouder is gespiegeld gemonteerd.

Benodigde producten:
a. # 42838000 A XO R Universal planchet 300 mm

Benodigde producten:

+ 2 x # 42870000 Adapter set

a. # 42838000 A XO R Universal planchet 300 mm

b. # 42819000 A XO R Universal lotion dispenser

+ 2 x # 42870000 Adapter set

+ 1 x # 42870000 Adapter set

b. 2 x # 42836000

c. Reling
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6

7
a
c
b

a
d
b

Alles binnen handbereik op dezelfde plaats:

Closetrolhouder met zeepschaal ⁄ planchet 150 mm –

multifunctionele combinatie van reling met planchet 300

de plaatsbesparende combinatie in het gastentoilet.

mm, drinkbeker en zeepschaal ⁄ planchet 150 mm. Vier

Eén adapterset vereist.

adaptersets vereist
Benodigde producten:
Benodigde producten:

a. # 42803000 A XO R Universal zeepschaal

a. # 42838000 A XO R Universal planchet 300 mm

+ 1 x # 42870000 Adapter set

+ 2 x # 42870000 Adapter set

b. # 42836000 A XO R Universal closetrolhouder

b. # 42836000 A XO R Universal closetrolhouder
+ 1 x # 42870000 Adapter set
c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adapter set
d. Reling

A XO R Accessoires producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R Accessories

A XO R U N I V ERSA L ACC ES SO RI ES , A XO R S H OW ERCO L L EC T I O N , A XO R STA RC K

AXOR UNIVERSAL ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 42834, -000, -xxx

zeepschaal ⁄ planchet
# 42803, -000, -xxx

zeeppompje met planchet
# 42819, -000, -350, -xxx

⁄ Bij installatie op een reling is de adapterset # 42870, -000, -350, -xxx vereist

planchet 300 mm
# 42838, -000, -350, -xxx
⁄ Bij installatie op een
reling zijn twee adaptersets
# 42870, -000, -350, -xxx vereist (bij asymmetrische installatie
slechts één adapterset)

Optioneel:
⁄ reling badgreep 300 mm (# 42830, -000, -350, -xxx)

Optioneel:
⁄ reling badgreep 300 mm
(# 42830, -000, -350, -xxx)

planchet Shelf
# 42840, -000, -350, -xxx

planchet 150 ⁄ 70 voor douche
# 42802, -000, -xxx

⁄ Bij installatie op een reling is de adapterset # 42870, -000, -350, -xxx
vereist

16 4

rail 300 mm
# 42830, -000, -350, -xxx

badlakenrek 600 mm
# 42832, -000, -350, -xxx

Optioneel toebehoren:
⁄ afdekking voor reling (# 42871, -000, -xxx)

Optioneel:
⁄ reling badgreep 300 mm (# 42830, -000, -350, -xxx)

badlakenrek 800 mm
# 42833, -000, -350, -xxx

greep voor douchedeur 444 mm
# 42837, -000, -xxx

handdoekrek met plank
# 42842, -000, -xxx

handdoekhouder 2-lids
# 42821, -000, -350, -xxx

closetrolhouder
# 42836, -000, -350, -xxx

closetborstelgarnituur
# 42835, -000, -350, -xxx

adapterset
# 42870, -000, -350, -xxx

Optioneel toebehoren:
⁄ afdekking voor reling
(# 42871, -000, -xxx)

handoekhaak
# 42801, -000, -350, -xxx

closetrolhouder zonder klep
(zonder afb.)
# 42846, -000, -xxx
⁄ combineerbaar met zeepschaal
# 42803, -000, -xxx
en planchet 300 mm
# 42838, -000, -350, -xxx (adapterset # 42870, -000, -350, -xxx
vereist)
⁄ Optioneel: zeepschaal ⁄
p lanchet (# 42803, -000, -xxx)

AXOR UNIVERSAL ACCESSORIES

afdekkap voor
# 42871, -000, -xxx
Benodigd toebehoren:
⁄ reling badlakenrek in verschillende lengtes
⁄ doucheset 0,90 m met
handdouche 120 3jet
(# 36735, -000, -xxx)

A XOR SHOWERCOLLECTION ACCESSORIES

rozet afdekkap
# 42890, -000, -xxx

Planchet 120
# 40872, -000, -xxx

planchet 240 ⁄ 120
# 40873, -000, -xxx

rozet afdekkap Cover (zonder afb.)
# 42891, -000, -xxx

inbouwdeel planchetmodule
lang 120 ⁄ 120
# 40877180

inbouwdeel planchetmodule
lang 240 ⁄ 120
# 40878180

⁄ voor de afdekking van de
achterkant van het planchet bij
installatie op een glazen wand
op douchewand van glas

⁄ Inbouwdeel vereist voor montage in verbinding met de A XO R ShowerCollection
⁄ voor horizontale en verticale installatie van het inbouwdeel geschikt

A XOR STARCK ACCESSORIES

tandenborstelhouder met wandhouder
# 40834, -000

zeepschaal
# 40833, -000

zeeppompje
# 40819, -000, -xxx

badgreep
# 42730, -000, -xxx

16 5

handdoekrek 600 mm
# 40806, -000, -xxx

handdoekhouder 2-lids
# 40820, -000, -820, -xxx

handdoekring
# 40821, -000

handoekhaak
# 40837, -000, -xxx

handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 40808, -000, -xxx

closetrolhouder
# 40836, -000, -xxx

closetborstelgarnituur
# 40840, -000
closetborstelgarnituur (zonder afb.)
# 40835, -000

A XO R Accessoires producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R Accessories

A XO R STA RC K O RGA N I C , A XO R C I T T ERI O ⁄ A XO R C I T T ERI O M , A XO R U RQ U I O L A

A XOR STARCK ORGANIC ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 42734, -000

zeepschaal
# 42733, -000

badgreep
# 42730, -000, -xxx

handdoekrek 600 mm
# 42706, -000, -xxx
handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 42708, -000, -xxx

handdoekhouder
# 42720, -000, -xxx

handoekhaak
# 42737, -000, -xxx

closetrolhouder
# 42736, -000, -xxx

closetborstelgarnituur
# 42735, -000

16 6

AXOR CIT TERIO ⁄ CIT TERIO M ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 41734, -000, -xxx

zeepschaal
# 41733, -000, -xxx

zeeppompje
# 41719, -000, -xxx

glazen planchet
# 41550, -000, -820, -xxx

⁄ Capaciteit 240 ml
⁄ Hoeveelheid 1,5 ml

badgreep
# 41730, -000, -xxx

handdoekrek 600 mm
# 41760, -000, -xxx
handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 41780, -000, -xxx

handdoekhouder 2-lids
# 40820, -000, -820, -xxx

handdoekring
# 41721, -000, -xxx

handoekhaak
# 41537, -000, -820, -xxx

closetrolhouder
# 41738, -000, -xxx

closetrolhouder zonder klep
# 41528, -000, -820, -xxx

closetborstelgarnituur
# 41536, -000, -820, -xxx

closetborstelgarnituur
# 41735, -000, -xxx
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AXOR URQUIOL A ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 42434, -000, -xxx

zeepschaal
# 42433, -000, -xxx

badgreep
# 42430, -000, -xxx

handdoekrek 600 mm
# 42460, -000, -xxx
handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 42480, -000, -xxx

handoekhaak
# 42401, -000, -xxx

closetrolhouder
# 42436, -000, -xxx

closetborstelgarnituur
# 42435, -000, -xxx

A XO R Accessoires producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R Accessories

A XO R M A S SAU D, A XO R U N O

AXOR MASSAUD ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 42234, -000

zeepschaal
# 42233, -000

badgreep
# 42230, -000, -xxx

handdoekrek 600 mm
# 42260, -000, -xxx
handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 42280, -000, -xxx

handoekhaak
# 42237, -000, -xxx

closetrolhouder
# 42236, -000, -xxx

closetborstelgarnituur
# 42235, -000, -xxx

box
# 42272, -000

vaas
# 42274, -000
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handdoekhouder staand op vloer
# 42270, -000, -xxx

kaarshouder
# 42271, -000

spiegel
# 42240, -000

AXOR UNO ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 41534, -000, -820, -xxx

zeepschaal
# 41533, -000, -820, -xxx

zeeppompje
# 41519, -000, -820, -xxx

glazen planchet
# 41550, -000, -820, -xxx

⁄ Capaciteit 250 ml
⁄ Dit product is in de oppervlakken Polished en Brushed Bronze
uitsluitend op aanvraag via
A XO R Signature verkrijgbaar

badgreep
# 41530, -000, -820, -xxx

handdoekrek 600 mm
# 41560, -000, -820, -xxx

handdoekhouder
# 41520, -000, -820, -xxx

handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 41580, -000, -820, -xxx

handdoekhouder 2-lids (zonder afb.)
# 40820, -000, -820, -xxx

handdoekring
# 41521, -000, -820, -xxx
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handoekhaak
# 41537, -000, -820, -xxx

closetrolhouder zonder klep
# 41538, -000, -820, -xxx

closetrolhouder zonder klep
# 41528, -000, -820, -xxx

closetborstelgarnituur
# 41536, -000, -820, -xxx
closetborstelgarnituur (zonder afb.)
# 41535, -000, -820, -xxx

A XO R Accessoires producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R Accessories

A XO R MO N T REUX

AXOR MONTREUX ACCESSORIES

tandenborstelhouder
# 42134, -000, -820, -xxx

zeeppompje
# 42019, -000, -820, -xxx

zeepschaal
# 42033, -000, -820, -xxx

zeepmandje
# 42065, -000, -820, -xxx
zeepmandje (zonder afb.)
# 42066, -820, -xxx

⁄ Capaciteit 300 ml

⁄ Zeepmandje (# 42066, -000,
-820, -xxx) passend voor montage aan Unica wandstangen
Ø 22 mm

badgreep
# 42030, -000, -820, -xxx

handdoekrek 600 mm
# 42060, -000, -820, -xxx

handdoekhouder
# 42020, -000, -820, -xxx

handdoekring
# 42021, -000, -820, -xxx

closetrolhouder zonder klep
# 42028, -000, -820, -xxx

closetborstelgarnituur
# 42035, -000, -820, -xxx

handdoekrek 800 mm (zonder afb.)
# 42080, -000, -820, -xxx
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handoekhaak
# 42137, -000, -820, -xxx

scheerspiegel
# 42090, -000, -820, -xxx

closetrolhouder zonder klep
# 42036, -000, -820, -xxx
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A XO R Accessoires producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R programma’s

A XO R EL EK T RO N ISC H E MEN G K R A N EN

AXOR ELEKTRONISCHE
MENGKRANEN
CO N TAC T LOZ E D ES I G N 
MENGKRANEN
Elektronische mengkranen van A XOR zetten nieuwe maatstaven – op het gebied van comfort, hygiëne en design. Vanwege hun contactloze bediening zijn ze uitermate geschikt voor
gebruik in openbare ruimtes zoals in hotels, in de gastronomie
of in lounges. Maar ook in de particuliere badkamer zijn ze
een meesterlijk statement en voldoen aan de hoogste eisen
van efficiënt waterverbruik in combinatie met functionaliteit en
uitmuntende vormgeving.
Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

AXOR ELEKTRONISCHE
MENGKRANEN ZIJN DE
PERFECTE COMBINATIE
VAN TECHNIEK
EN DESIGN.

Heel gereduceerde verschijning: Door de sensortechnologie
voor de bediening van het water hebben de mengkranen
geen greep
IDEE VAN DE DESIGNER:
Meesterwerken op het gebied van comfort, hygiëne en design: A XOR elektronische mengkranen zijn excellente mengkranen die sensorbediening en uitmuntende vormgeving met
elkaar combineren. Het zijn meesterwerken op het gebied
van contactloze mengkraanbediening
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:
⁄

A XOR elektronica is beschikbaar in het design van de
collecties A XOR Starck, A XOR Starck Organic, A XOR
Citterio en A XOR Uno

⁄

Sensorbediening: contactloos, uiterst hygiënisch

⁄

Efficiënte omgang met water: sensorgestuurde mengkranen worden automatisch uitgeschakeld

⁄

In twee versies verkrijgbaar: met temperatuurvoorinstelling
of met temperatuurregeling

⁄

Met 230 V-netaansluiting of met batterij

Alles over A XOR elektronische mengkranen:
axor-design.com/axor-electronics
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A XO R elektronische mengkranen

WA STA FEL

FUNCTIONALITEIT EN TECHNIEK
IN EEN EXCLUSIEF DESIGN
Elektronische mengkranen van A XOR combineren functionaliteit en techniek met een exclusief design in
beproefde merkkwaliteit. De innovatieve sensortechnologie is discreet geïntegreerd en maakt een tot het
wezenlijke gereduceerd kraandesign mogelijk. Contactloze kranen zijn niet alleen hygiënisch, maar ook
zuinig in verbruik: De intelligente elektronica laat water alleen stromen als het daadwerkelijk wordt gebruikt
en ontziet waardevolle grondstoffen.

AXOR UNO
Minimalistische elektronische wandmengkraan met
sensorveld aan de onderkant van de uitloop.

AXOR STARCK ORGANIC
De elektronische mengkraan in een organisch-minimalistisch design is uiterst waterbesparend: De volumineuze mengkraanstraal
verbruikt slechts zo’n 3,5 l ⁄ min. De mengkraan is met en zonder temperatuuregeling
verkrijgbaar.

A XO R STARCK
Ook de elektronische variant van de puristische
A XO R Starck wastafelmengkraan is tot het wezenlijke gereduceerd. Met en zonder temperatuurinstelling verkrijgbaar.

WASTAFEL

elektronische wastafelmengkraan 90
met greep en batterij
# 10101, -000, -xxx
elektronische wastafelmengkraan met
greep met temperatuur regeling en
netstroom 230V (zonder afb.)
# 10140, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan 90
zonder greep met temperatuur
regeling met batterij
# 10106, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan met
greep met temperatuur regeling en
batterij
# 12171, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuur regeling
zonder greep met batterij
# 12172, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan met
temperatuur regeling zonder greep
met netstroom 230V (zonder afb.)
# 10145, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan met
greep met temperatuur regeling en
netstroom 230V (zonder afb.)
# 12173, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan met
temperatuur regeling zonder greep
met netstroom 230V (zonder afb.)
# 12174, -000, -xxx

⁄ Passend bij het design van de A XO R Starck collectie
⁄ Omwille van technische redenen is het product #10145xxx niet in het
oppervlak Polished Nickel verkrijgbaar

⁄ Passend bij het design van de A XO R Starck Organic collectie
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elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel, voorsprong 161 mm
# 39117, -000, -xxx
elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel voorsprong 221 mm
(zonder afb.)
# 39118, -000, -xxx
inbouwdeel elektronische
wandmengkraan
# 16180180

⁄ Passend bij het design van de
A XO R Citterio collectie

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel afbouwdeel voorsprong
voorsprong 165 mm
# 38119, -000, -xxx
elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel, voorsprong 225 mm
(zonder afb.)
# 38120, -000, -xxx
inbouwdeel elektronische
wandmengkraan
# 16180180

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel met voorsprong 161 mm
# 45110, -000, -820, -xxx

elektronische wastafelmengkraan
zonder greep met netstroom 230V
# 38010, -000, -xxx

elektronische wastafelmengkraan
afbouwdeel met voorsprong 221 mm
(zonder afb.)
# 45111, -000, -820, -xxx

inbouwdeel voor elektronische
wastafelmengkranen
# 16182180

inbouwdeel elektronische
wandmengkraan
# 16180180

⁄ Passend bij het design van de A XO R Uno collectie
⁄ Omwille van technische redenen staat het product # 38010xxx niet in het oppervlak Polished ⁄ Brushed Red Gold
en Polished ⁄ Brushed Black Chrome ter beschikking

A XO R elektronica producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R programma’s

A XO R WA STA FEL S EN BA D EN

A XOR WASTAFELS EN BADEN
UNIEKE BADK AMEROBJECTEN
A XOR biedt aanvullend op exclusieve mengkranen, douches en
accessoires excentrieke wastafels en baden. Ze vullen de designfilosofie van de collecties A XOR Urquiola en A XOR Massaud
perfect aan – kunnen echter ook met mengkranen van andere
badkamercollecties worden gecombineerd. A XOR wastafels en
baden maken een heel persoonlijk badkamerdesign mogelijk:
Doelgericht als individueel designobject of aanvullend op de
A XOR badkamer in het design van de collectie.
Design: Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud

DESIGNKENMERK:

AXOR WASTAFELS EN BADEN
ZIIJN BUITENGEWONE
BADKAMEROBJECTEN DIE MET
HUN INDIVIDUELE ESTHETIEK HET
VORMGEVINGSCONCEPT VAN
DE COLLECTIES VOORTZETTEN.

De twee heel verschillende stijlen en hoogwaardige materialen
verlenen baden en wastafels een individuele esthetiek en maken ze tot een highlight in de badkamer
17 7

IDEE VAN DE DESIGNER:
Badkamerobjecten met unique selling point: Ontwerp van een
sfeervol design voor de uitrusting van een complete badkamer.
Iedere wastafel, ieder bad is als zelfstandig object een blikvanger in het individuele badkamerconcept.
BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:
⁄

De organisch gevormde wastafels en baden van de
A XOR Massaud collectie zijn door de natuur geïnspireerd.
De gebruiker celebreert met de producten het moment en
het water. Het bad uit de A XOR Massaud collectie herinnert aan een meer

⁄

De A XOR Urquiola wastafels en het bad herinneren in
hun design aan de vertrouwde vorm van een historische
wastobbe

⁄

Spel met vorm en functie: Geïntegreerde badgrepen bij de
A XOR Urquiola fonteinen en het bad zetten een nostalgisch
accent en zijn een praktisch detail

Alles over A XOR wastafels en baden:
axor-design.com/axor-washbasins-bathtubs

A XO R wastafels en baden

A XO R U RQ U I O L A

NOSTALGISCH E ACCENTEN A AN
DE WASTAFEL EN H E T BAD
In navolging van het eclectische design van de A XOR Urquiola collectie herinnert de vorm van de waskommen en het bad aan wastobbes uit het verleden. De geïntegreerde grepen fungeren handig als handdoekrek

De A XO R Urquiola waskommen zijn als opbouw fontein in twee formaten of als wastafel voor de wandmontage verkrijgbaar. De materialiteit
daarbij ultramodern: van mineraalmarmer. Voor een aangename
haptiek. Slijtvast en duurzaam.
178

Een nostalgisch statement in de badkamer. Vrijstaand. Luxueus. Van mineraalmarmer met zacht gelcoat-oppervlak.

WASTAFEL

waskom 624 ⁄ 408
# 11300, -000
⁄
⁄
⁄
⁄

waskom 511
# 11301, -000

Opbouw fontein
Alleen te combineren met wastafelmengkranen met niet-afsluitbare afvoerset
Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
TÜV-gecertificeerd

Optioneel toebehoren:
⁄ Niet-afsluitbare afvoerset voor fontein(# 51301000)

BAD

badkuip 1800 ⁄ 600 wit
# 11440, -000
Technische gegevens:
⁄ Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
⁄ Capaciteit: ca. 180 liter (met een persoon 70 kg)
⁄ Gewicht met water (1 persoon 70kg): ca. 440 kg
⁄ Gewicht zonder water: 187kg
⁄ Afmetingen L, B, D: 1800 x 1536, 795 mm
⁄ Vulhoogte: ca. 340 mm
⁄ Kleur: alpinewit

A XO R baden en wastafels zijn in het oppervlak -000 wit ⁄ alpinewit verkrijgbaar.

wastafel 625 ⁄ 399 wandmontage
# 11302, -000
⁄ Wandhangend
⁄ Alleen te combineren met wastafelmengkranen met niet-afsluitbare afvoerset
⁄ Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
⁄ TÜV-gecertificeerd
Optioneel toebehoren:
⁄ Niet-afsluitbare afvoerset voor fontein(# 51301000)
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A XO R wastafels en baden

A XO R M A S SAU D

WASTAFELS EN BAD – C ITATEN U IT DE NATUU R

Bij de A XOR Massaud wastafels en het bad wordt het design van de mengkraan-collectie consequent omgezet – als harmonische combinatie van organisch–avant-gardistische vormen. Zo ontstaat een natuurlijke
esthetiek die aan alle eisen van een moderne badkamer voldoet. De A XOR Massaud wastafels en het bad
zorgen eens te meer voor een geslaagde symbiose tussen mens, water, object en ruimte.

18 0
De A XO R Massaud wastafel als uniek organisch designobject. De waskom
is als opbouw fontein in twee formaten of als inbouw wastafel verkrijgbaar.
Materiaal: mineraalmarmer met duurzaam gelcoat-oppervlak.

Innovatief en pragmatisch Het vrijstaand bad van
polyurethaanschuim met glasvezels en polyester
gelcoat is licht van gewicht en makkelijk te installeren.
Praktisch: de push-open-afvoerkraan met centrale
bedieningsknop, voorgemonteerd met afvoergarnituur.

WASTAFEL

inbouw waskom 585 ⁄ 469
met 1 kraangat
# 42310, -000
⁄ Inbouwwastafel
⁄ Alleen te combineren met wastafelmeng
kranen met niet-afsluitbare afvoerset
⁄ Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
⁄ TÜV-gecertificeerd

waskom 800 ⁄ 450
# 42300, -000
⁄
⁄
⁄
⁄

waskom 570 ⁄ 450
# 42305, -000

Opbouw fontein
Alleen te combineren met wastafelmengkranen met niet-afsluitbare afvoerset
Materiaal: polymeerbeton met gelcoat
TÜV-gecertificeerd

Optioneel toebehoren:
⁄ Niet-afsluitbare afvoerset voor fontein (# 51301000)

Optioneel toebehoren:
⁄ Niet-afsluitbare afvoerset voor fontein
(# 51301000)
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BAD

badkuip 1,900 ⁄ 1,500
# 18950, -000
Bad van polyurethaanschuim met glasvezels en polyester gelcoat is licht van gewicht
en makkelijk te installeren.
⁄ De push-open afvoerkraan met centrale bedieningsknop is met afvoerset voorgemonteerd
⁄ Technische gegevens:
⁄ Capaciteit 397 liter (met een persoon 70 kg) en 327 liter (met 2 personen à 70 kg)
⁄ Gewicht: 70 kg
⁄ Afmetingen L, B, D 1891 x 1536, 620 mm
⁄ Diepte bad: ca. 385 mm
⁄ Kleur: Wit

A XO R baden en wastafels zijn in het oppervlak -000 wit ⁄ alpinewit verkrijgbaar.

A XO R programma’s

A XO R I N BO U W D EL EN , A F VO ER - EN OV ERLO O PS E TS

AXOR INBOUWDELEN,
AF VOER- EN OVERLOOPSE TS
TECHNOLOGIE
ME T SYSTEMATIEK
De perfectie van A XOR zet zich voort in de wand en onder het
bad of de wastafel. Ze is altijd daar te vinden waar mengkranen en douches worden geïnstalleerd. De A XOR inbouwdelen,
afvoer- en overloopsets baseren op de jarenlange knowhow
van de Hansgrohe Group en worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:
iBox universal
⁄

Eén inbouwdeel voor een groot aantal inbouwoplossingen, eenvoudig te installeren

⁄

Bruikbaar voor meer dan 15 verschillende douche-, baden thermostaatsets voor de inbouwmontage

⁄

Flexibele besluitvorming bij mengkranen door eenvoudige
installatie vooraf

⁄

Grotere bewegingsvrijheid bij het douchen

⁄

Probleemloos vervangen door nieuwe mengkranen bij
renovatie

⁄

Vereenvoudigde projectplanning omdat één inbouwdeel
voor alle oplossingen wordt gebruikt

⁄

Gebruik in particuliere en openbare ruimtes mogelijk

⁄

Voldoet wereldwijd aan de algemene normen

Alles over A XOR inbouwdelen, afvoer- en overloopsets:
pro.hansgrohe.nl
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A XO R inbouwdelen, afvoer- en overloopsets

I BOX U N I V ERSA L

IBOX UNIVERSAL: RONDOM OVERTUIGEND.
A XOR staat voor perfectie in alle dimensies. Een voorbeeld: de iBox universal. Eén inbouwdeel – voor
een groot aantal inbouwoplossingen. Compromisloze, betrouwbare en consequente montagevriendelijkheid.

UNIVERSEEL TOEPASBAAR
Eén Box voor alle A XO R standaard ééngreeps
bad- en douchemengkranen en thermostaatsets
VEEL BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

en hoofddouches met meerdere straalsoorten

Aansluitbaar aan alle gangbare systemen

EENVOUDIGE INSTALLATIE
⁄ Oplegpunten voor wa-

VOCHTBESCHERMING

terpas

Absoluut waterdicht, horizontale
18 4

⁄ Markeringshulp bij be-

inbouw mogelijk

planking

ROTATIESYMMETRISCH
VERSCHILLENDE AANSLUITWIJZEN
G¾-aansluitingen; G½-aansluiting door

INCLUSIEF FUNCTIEBLOK

bijgevoegde reductiestukken mogelijk, incl.
afsluitdoppen
GEPATENTEERDE GELUIDONTKOPPELING

GEPATENTEERDE FLEXIBELE VERSTELRING
Voor verschillende inbouwdieptes

inbouwdeel iBox Universal
# 01700180

inbouwdeel iBox Universal met
geïntegreerde voorafsluiting
# 01750180

verlengstuk rozet 25mm
# 13587, -000

bevestigingsrail voor iBox
# 93171, -000

IBOX UNIVERSAL

Verlengstuk rozet
# 98860, -000, -xxx
⁄ Voor montage tussen tegels en
inbouwdeel
⁄ Passend voor alle inbouwdelen
in Softcube-design

verlengstuk Softcube
voor 11732, 19704, 34705
# 14974, -000, -xxx

verlengstuk Softcube
voor 11625, 11731, 19621, 19702,
34625, 34716, 36711
# 14971, -000, -xxx

verlengstuk Softcube
voor 11425, 11435, 19421, 34425
# 14972, -000, -xxx

verlengstuk Softcube
voor 11733, 19706, 34725
# 14973, -000, -xxx

verlengstuk square
voor 18741, 10717, 39716, 39711
# 14964, -000, -xxx

verlengstuk square
voor 18655, 10645, 12605, 39655
# 14965, -000, -xxx

verlengstuk square
voor 12711
# 14966, -000, -xxx
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verlengstuk square
voor 39455, 10445
# 14967, -000, -xxx

verlengstuk square
voor 12415
# 14968, -000, -xxx

verlengstuk square
voor 18750, 10726, 12716, 39725,
39720
# 14969, -000, -xxx

verlengstuk square
voor 18745, 10706, 12715, 39705,
39700
# 14970, -000, -xxx

verlengstuk rond
voor 10616, 10715, 10615, 38625,
38715, 17615, 17716, 17712,
16815, 16815
# 14960, -000, -820, -xxx

verlengstuk rond
voor 10416, 10415, 38425, 17415
# 14961, -000, -820, -xxx

verlengstuk rond
voor 10720, 38720, 17725, 17720,
16820, 16820
# 14962, -000, -820, -xxx

verlengstuk rond
voor 10700, 38700, 17705, 17700,
16800, 16800
# 14963, -000, -820, -xxx

A XO R producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

A XO R inbouwdelen, afvoer- en overloopsets

I N BO U W D EL EN

VUL-, AF VOER- EN OVERLOOPSE TS VOOR BADEN

afbouwdeel badvul-, afvoeren overloop
# 58300, -000, -xxx
⁄ Geschikt voor normale en
speciale baden
⁄ Straalvormer met 20° verstelbaar
⁄ Doorstroomhoeveelheid 38
l ⁄ min
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afbouwdeel badvul-, afvoeren overloop
# 58304, -000, -820, -xxx
inbouwdeel voor normale baden
# 58305180
inbouwdeel voor speciale baden
# 58306180

flexibele slangaansluiting 800 mm
# 58308, -000

inbouwdeel voor normale baden
# 58301180

inbouwdeel voor speciale baden
# 58302180

complete set voor normale baden
# 58303, -000, -xxx

inbouwdeel voor speciale baden
# 58306180

complete set voor bad
# 58307, -000, -xxx

Benodigd toebehoren:
⁄ inbouwdeel baduitloop,
afvoer- en overloopset
(# 38300, -000, -xxx)

inbouwdeel voor normale baden
# 58305180

Benodigd toebehoren:
⁄ inbouwdeel baduitloop, afvoer- en overloopset
(# 58304, -000, 820, -xxx)

afbouwdeel square
# 28012, -000, -xxx

afbouwdeel ovaal
# 28022, -000, -xxx

basisset voor badrand- ⁄
tegelrandmontage
# 15490180

basisset voor badrand- ⁄
tegelrandmontage
# 15490180

⁄
⁄
⁄
⁄

sBox voor een stille, lichtlopende en beschermde slanggeleiding
Passend voor badrandmontage of tegelrandmontage
Breedte badrand min. 100mm
Maximale uittreklengte van de individueel te kiezen handdouche: 1,45m

basisset voor badrand- ⁄
tegelrandmontage
# 15490180

fixeerplaat voor tegelrandmontage
# 28014, -000, -xxx

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28011, -000, -xxx

adapter 25°
# 28071, -000, -xxx

AF VOER- EN OVERLOOPSE TS
VOOR BADEN

afbouwdeel baduitloop
# 58309, -000, -820, -xxx
Benodigd toebehoren:
⁄ afvoerset push-open voor baden
(# 58310, -000, -xxx)

inbouwdeel voor normale baden
# 58313180

afvoergarnituur Push Open bad
# 58310, -000, -xxx
Benodigd toebehoren:
⁄ inbouwdeel baduitloop(# 58309, -000, -820, -xxx)

inbouwdeel slang speciaal
# 58314180

afbouwdeel badafvoer- en overloop
# 58311, -000, -xxx

afbouwdeel badafvoer- en overloop
# 58312, -000, -820, -xxx

inbouwdeel voor normale baden
# 58313180

inbouwdeel voor normale baden
# 58313180

inbouwdeel slang speciaal
# 58314180

inbouwdeel slang speciaal
# 58314180

complete set voor normale baden
# 58315, -000, -xxx

complete set voor normale baden
# 58316, -000, -820, -xxx

Benodigd toebehoren:
⁄ inbouwdeel afvoer- en overloopset (# 58311, -000, -xxx)
⁄ inbouwdeel afvoer- en overloopset (# 58312, -000, -820, -xxx)

A XO R producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.
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A XO R inbouwdelen, afvoer- en overloopsets

I N BO U W D EL EN

AFVOERSETS VOOR DOUCHE

afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60031, -000, -xxx
⁄ Afvoercapaciteit 51 l ⁄ min bij
waterstand van 15 mm

afvoergarnituur complete set 90
# 60032, -000, -xxx

afvoergarnituur complete set 52
# 60030, -000, -xxx

badsifon
# 60033, -000

⁄ Afvoercapaciteit 29l ⁄ min bij
waterstand van 15 mm

AF VOERSE TS VOOR WASTAFEL ⁄ BIDE T
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wastegarnituur vor bideten wastafelkranen
# 51302, -000, -xxx

wastegarnituur Push Open bideten wastafelkranen
# 51300, -000, -820, -xxx

afvoergarnituur DN32
# 51301, -000, -xxx

designsifon set Flowstar
# 51304, -000, -820, -xxx

designsifon FlowStar
# 51305, -000, -820, -xxx

SIFONS

designsifon FlowStar
# 51303, -000, -350, -820, -xxx

⁄ Omwille van technische redenen
is dit product niet in de oppervlakken Polished en Brushed Black
Chrome verkrijgbaar.
In de leveringsomvang inbegrepen:
⁄ designsifon Flowstar
(# 51303, -000, -350, -820, -xxx)
⁄ hoekstopkraan met
losse rozet uitgang G⅜
(# 51307, -000, -820, -xxx)

rozet
# 51306, -000, -xxx

hoekstopkraan met kap
en knelverbinding
# 51307, -000, -820, -xxx

hoekstopkraan met vuilfilter G⅜
# 51308, -000

buissifon standaard
# 51320, -000

buissifon DN32 easy install
# 51321, -000

hoekstopkraan E-Design G⅜
# 51312, -000

hoekstopkraan S-design G⅜
# 51310, -000

Hoekstopkraan E DN15xDN15
(zonder afb.)
# 51309, -000

buissifon bidet
# 51315, -000

A XO R producten zijn verkrijgbaar in de oppervlakken -000 chroom en in de A XO R FinishPlus oppervlakken -xxx.

gebogen pijp 300 mm DN 32
# 51316, -000
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A XO R individualisering

A XO R FI N IS H PLUS EN A XO R S I G N AT U RE

AXOR INDIVIDUALISERING
INDIVIDUALITEIT IN
D E  B A D K A M E R :
A XOR vervult met collecties in verschillende stijlen de wens
naar individualiteit in de badkamer. De services A XOR FinishPlus en A XOR Signature maximaliseren de mogelijkheden om
persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.
Met gekleurde A XOR FinishPlus oppervlakken in geborstelde
of hoogglanzende uitvoering worden mengkranen, douches en
accessoires designobjecten, die een interieurinrichting perfect
vervolledigen – of een exclusief accent zetten. De duurzame
kwaliteitsoppervlakken worden met de Phyiscal Vapor Deposition – kort PVD – methode vervaardigd.

EEN DING HEBBEN BEIDE
SERVICES GEMEEN: ALS
RESULTAAT ONTSTAAN
PRODUCTEN DIE
EIGENHEID EN KWALITEIT
OP HET HOOGSTE
NIVEAU MET ELKAAR
VERBINDEN.

De service A XOR Signature vervult wensen van de klant op het
gebied van persoonlijke aanpassingen: met bijvoorbeeld een
eigen beeldmerk of aanduiding in de landstaal. Of een verlengde doucheaansluiting; om de kraanuitloop aan een buitengewone wastafel aan te passen. De aanpassingswensen worden
gerealiseerd door experts met jarenlange ervaring en liefde
voor het detail volgens de meest moderne industriële normen.

BIJZONDERHEDEN VAN DE INDIVIDUALISERINGMOGELIJKHEDEN:
⁄

Exclusief, deels speciaal voor A XOR FinishPlus ontwikkelde
oppervlakken in geborstelde of hoogglanzende uitvoering
brengen met kleur persoonlijkheid in de badkamer of in de
keuken

⁄

De extreem duurzame oppervlakken ontstaan door de
Physical Vapor Deposition-methode in de A XOR fabriek
in Schiltach, Duitsland

⁄

De A XOR Signature service zet individuele wensen van de
klant om: verlengen, verkorten, bedrukken

⁄

Alle aanpassingen realiseren A XOR experten op het hoogste niveau van vakmanschap en volgens industriële normen

Alles over A XOR FinishPlus en A XOR Signature:
axor-design.com/axor-finishplus
axor-design.com/axor-signature
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A XO R individualisering

A XO R FI N IS H PLUS

A XOR FINISHPLUS
D E V ERED EL I N G VA N B IJZO N D ERE EL EMEN T EN .
Luxe is zichtbaar bij het vervullen van persoonlijke wensen. A XOR FinishPlus oppervlakken zijn
individualisering par excellence en zetten nieuwe maatstaven op het gebied van glans, robuustheid en lange levensduur. Ze zijn – zowel unieke exemplaren als grote aantallen – op het hoogste technische niveau vervaardigd en staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’.
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⁄

A XOR FinishPlus voldoet aan de toenemende wens naar individualisering:
Oppervlakken zijn perfect afgestemd op het interieurontwerp

⁄

Gestandaardiseerde processen als garantie voor gelijkblijvende kwaliteit

⁄

De oppervlakken Black Chrome en Red Gold werden door bedrijfsinterne experten
na jarenlang onderzoek ontwikkeld en accentueren de rol van A XOR als pionier op
het gebied van oppervlakken

⁄

Een mengkraan met een A XOR FinishPlus oppervlak kan nog 15 jaar lang met een
identieke kwaliteit en uitvoering worden gekocht

⁄

Naast de voorgedefinieerde A XOR FinishPlus oppervlakken kunnen op aanvraag ook
andere oppervlakken volgens individuele specificaties met A XOR Signature worden
gerealiseerd

Alles over A XOR FinishPlus:
axor-design.com/axor-finishplus

BESCHIKBA AR VANAF 1 STUK

Brushed Brass

Polished Gold Optic

Brushed Gold Optic

Brushed Bronze

-950

-990

-250

-140

Polished Red Gold

Brushed Red Gold

Brushed Nickel

Stainless Steel Optic

-300

-310

-820

-800

Polished Black Chrome

Brushed Black Chrome

-330

-340
193

BESCHIKBA AR VANAF 30 STUKS

Polished Chrome

Brushed Chrome

Polished Nickel

Polished Bronze

-020

-260

-830

-130

Polished Brass
-930
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A XO R individualisering

A XO R FI N IS H PLUS

DE VOLMA AK TE SOM VAN HIGHTECH EN HANDWERK
A XOR FinishPlus oppervlakken hebben karakter. Iedere kleur is het resultaat van een intensieve
ontwikkeling en wordt in de eigen A XOR productie in vacuümkamers met de Physical Vapor
Deposition methode (PVD) veredeld. Door de PVD-methode krijgen de oppervlakken een extra
metalen laag. Het opdampen van verschillende procesgasmengsels doet verschillende lichtreflecties van het oppervlak ontstaan. Het resultaat is gekenmerkt door schitterende kleuren en een
hoog weerstandsvermogen.

⁄

PVD-oppervlakken hebben hoogwaardige eigenschappen: resistent tegen krassen,
reinigingsproducten en de zoute zeelucht

⁄

De specifieke structuur van de geborstelde varianten zijn met de hand gemaakt

Alles over A XOR FinishPlus:
axor-design.com/axor-finishplus

AXOR FINISHPLUS OPPERVLAKKEN
ZORGEN VOOR EEN EXCLUSIEVE
UITSTRALING VAN DE BADKAMER.
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A XO R individualisering

A XO R S I G N AT U RE

A XOR SIGNATURE
UNIC ATEN OP MA AT
Verlengen, verkorten, bedrukken. A XOR Signature is een exclusieve service die van een
designobject een unicaat maakt en in iedere mengkraan de individuele signatuur van de klant
tot zijn recht laat komen. Ook een aanpassing aan speciale ruimtelijke omstandigheden is
mogelijk. Persoonlijk en op maat gemaakt – vervaardigd door de A XOR experts in Schiltach.
Met veel inzicht en ambachtelijke precisie volgens industriële normen omgezet.

A XOR SIGNATURE OMVAT DE VOLGENDE PRESTATIES:
⁄

Verlengen van de afstand, bijvoorbeeld van de muur naar de fontein of het bad,
van het plafond in de ruimte

⁄

Aanpassen van grepen

⁄

Integreren van initialen of een eigen signet.

⁄

Wapens, logo’s, extra aanduidingen in de landstaal of in een ander formaat,
een speciale aanduiding van functies
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⁄

Onderzoek van de haalbaarheid vóór acceptatie van de bestelling met individuele
levertijd en prijs

Alles over A XOR Signature:
axor-design.com/axor-signature

VOORBEELDEN VAN A ANDUIDINGEN
OP HOOFD- EN HANDDOUCHE
Standaardversie

AXOR SIGNATURE VOOR EEN
PERSOONLIJK, PERFECT GEHEEL.
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Geïndividualiseerde versie:
aanbrengen van individuele opschriften –
zoals een monogram of symbolen voor een
duidelijke toewijzing van de functies

VOORBEELDEN VAN TEMPER ATUUR
AANDUIDING

VOORBEELDEN VAN BR ANDING

A XO R individualisering

A XO R S I G N AT U RE

Verlenging van een baduitloop bij een vloergemonteerde badmengkraan – hier aangepast aan de
198

breedte van de badrand

Verlenging van een plafondaansluiting –
aangepast aan de hoogte van de ruimte

INDIVIDUALISERING IN EEN NIEUWE DIMENSIE

A XOR Signature biedt met de materialen metaal, glas, hout, marmer en leder nieuwe haptische ervaringen
aan een mengkraan. De platen zijn zorgvuldig door A XOR experten geselecteerd en ontwikkeld voor de
hoge eisen aan het gebruik van een mengkraan. Iedere plaat is een opmerkelijk origineel.

⁄

Natuurlijk materiaal ontplooit een uiterst zinnelijke en haptische
gevoelservaring.

⁄

Ieder product is – zoals het natuurlijk materiaal zelf – een unicaat

Exclusief voor de collectie A XOR MyEdition, zie pagina 30 of online:
axor-design.com/axor-myedition
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METAAL – BRUSHED

ZWARTE NERO

BRONZE

M ARQUINA MARMER

AMERIKAANS
N OTENHOUT

NAPPALEER

Planning & installatie

DA A ROM A XO R

PL AN N IN G & INSTALL ATIE
DOORDAC HT TOT I N D E D E TAI LS .
A XOR zet steeds opnieuw nieuwe maatstaven wat betreft vorm en
functionaliteit. Dat blijkt uit productinnovaties die optisch een statement en
comfortabel te bedienen zijn. Dit principe streeft A XOR ook achter de
muur na. Met tot in het detail doordachte installatiemogelijkheden. Eenvoudig te realiseren dankzij de iBox universal of door speciaal ontwikkelde
inbouwdelen. Net zoals door zelfverklarende montagehandleidingen voor
ieder A XOR product.

ZES VOORBEELDEN VOOR PLANNING & INSTALLATIE:
⁄

A XOR ShowerCollection: het flexibele modulaire systeem voor
een creatieve doucheplanning

⁄

A XOR thermostaatmodule Select: de luxueuze vorm van douchebediening voor vijf functies

⁄

A XOR thermostaat 800 voor op- en inbouwmontage: innovatieve installatietechniek voor een perfecte presentatie in de ruimte

⁄

A XOR thermostaatmodule Select: eenvoudige installatie voor
drie functies

⁄

A XOR One thermostaatmodule: hoog bedieningscomfort dankzij
de intuïtief te bedienen flappen.

⁄

A XOR iBox universal: het multitalent voor eenvoudige inbouwmontage
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Planning & installatie

A XO R S H OW ERCO L L EC T I O N

PLANNINGSVOORBEELD AXOR SHOWERCOLLECTION
ME T A XO R SH OW ERH E AV EN 970 ⁄ 970 3J E T,
MET VERLICHTING:

⁄

De A XOR ShowerCollection is een flexi-

Alle drie straalsoorten van de ShowerHeaven

bel modulair systeem voor een creatieve

970 ⁄ 970 3jet worden comfortabel via de

doucheplanning. Deze installatie in een

thermostaatmodule 360 ⁄ 120 ingesteld
⁄

hoek biedt een allround douchebelevenis.

Alle douches kunnen buiten het natte gedeelte worden bediend.

Vooral met de drie straalsoorten van de
⁄

A XOR ShowerHeaven. Als zijdouches

Het water kan reeds voor het douchen naar
wens op temperatuur worden gebracht

staan twee douchemodules ter beschik⁄

king. Alle douche-elementen worden cen-

De handdouchemodule is vanaf het instap-

traal via de A XOR thermostaatmodule

bereik goed te bedienen – ideaal om de

bediend– apart of samen te gebruiken.

douche te reinigen
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DOORSTROOMDIAGRAMMEN

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 G¾ 3jet met verlichting

0,50

5,0

# 10623800

0,45

4,5

0,40

4,0

thermostaatmodule Square afbouwdeel 360 ⁄ 120

0,35

1+2

0,30
MPa

voor 3 functies

2,5

0,20

2,0

inbouwdeel thermostaatmodule 360 ⁄ 120

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

# 10972000

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

6

# 10623800

3,0

0,25

stopkraan afbouwdeel 120 ⁄ 120 G¾

met verlichting

3,5

# 10751000
# 10750180

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 G¾ 3jet

bar

PRODUCTEN

Rain
RainAir
Mono

12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

inbouwdeel stopkraan 120 ⁄ 120 G¾
0,50

5,0

handdouchemodule afbouwdeel 120 ⁄ 120

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

inbouwdeel handdouchemodule 120 ⁄ 120
# 10650180
2 x douchemodule afbouwdeel 120 ⁄ 120 square
# 28491000
planchet 240 ⁄ 120

MPa

# 10651000

0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

douchemodule afbouwdeel 120 ⁄ 120
square
# 28491000
bar

# 10971180

Rain

0,0
6

12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

# 40873000
inbouwdeel planchetmodule lang 240 ⁄ 120
# 40878180

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht
gemeten met bijbehorende mengkraan ⁄ bijbehorend inbouwventiel.

1200 mm
1200 mm
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handdouchemodule afbouwdeel 120 ⁄ 120
# 10651000

Rain
RainAir

MA AT TEKENINGEN

thermostaatmodule Square
afbouwdeel 360 ⁄ 120
voor 3 functies

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 G¾ 3jet
met verlichting

Planning & installatie

A XO R T H ERMOSTA ATMO D U L E S EL EC T

PL AN N IN GSVOORBEELD A XOR TH ERMOSTA AT
MODULE SELECT 670 ⁄ 90 INBOUW VOOR
VIJF FUNCTIES ME T A XOR SHOWERHE AVEN
12 0 0 ⁄ 3 0 0 4 J E T, M E T V E R L I C H T I N G 2 7 0 0 K :

⁄

Een luxueuze manier van bediening.

Comfortabele bediening van alle vier

De thermostaatmodule Select is optisch

straalsoorten van de A XOR ShowerHeaven

tot een minimum gereduceerd en het

1200 ⁄ 300 4jet via de thermostatmodule

centrale element voor het instellen van

Select 670 ⁄ 90
⁄

alle straalsoorten en functies – apart of

Alle belangrijke functies zijn in een elegante

in combinatie. Veilige en eenvoudige

inbouw-thermostaat verenigd: verbruike-

montage door een speciaal inbouwdeel

raansturing, temperatuurbediening en hoe-

dat als installatiehulp dient. De perfecte

veelheid water.
⁄

combinatie met de A XOR ShowerHea-

Comfortabele en intuïtieve bediening door
grote Select-knoppen voor de bediening van

ven 1200 ⁄ 300 4jet.

de straalsoorten en functies
⁄

De staafhanddouche is in de thermostaatmodule door een porter met geïntegreerde
slangaansluiting geïntegreerd
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DOORSTROOMDIAGRAMMEN

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet

0,60
0,55

met verlichting 2700 K

0,50
0,45

met verlichting
# 10922180
thermostaatmodule Select afbouwdeel 670 ⁄ 90
voor 5 functies
# 18358000

MPa

# 10628000
inbouwdeel voor ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet

3+4

0,40
0,35

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet

6,0
5,5

met verlichting 2700 K

5,0
4,5

1+2

# 10628000

4,0
3,5

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

bar

PRODUCTEN

Rain
Mono
PowderRain binnen
PowderRain buiten

inbouwdeel thermostaatmodule voor 5 functies
# 18313180
staafhanddouche

staafhanddouche

# 28532000

# 28532000

doucheslang metallic effect 1.25 m
# 28282000

Rain
Mono

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht
gemeten met bijbehorende mengkraan ⁄ bijbehorend inbouwventiel.

2400 mm

2200 mm
1200 mm

205

MA AT TEKENINGEN
ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet met verlichting 2700 K

thermostaatmodule Select afbouwdeel 670 ⁄ 90 voor 5 functies

12 0 0

669

87

560

90

10 2 0

45

420

51

210
2 61
302

426

14 2
568

Ø 43

56
16 3

G 1/2
48

90

Ø 85
12

12 0 0

50

800

18
Ø44

85
58

Planning & installatie

A XO R T H ERMOSTA AT VO O R O P- ⁄ I N BO U WMO N TAG E

PL AN N IN GSVOORBEELD A XOR TH ERMOSTA AT
8 0 0 VOOR OP- ⁄ IN BOUWMONTAGE ME T A XOR
H O O F D D O U C H E 3 5 0 1J E T M E T D O U C H E - A R M :

⁄

De innovatieve op- ⁄ inbouwtechniek

De leidingen lopen volledig in de wand dankzij de innovatieve inbouwtechnologie

maakt een geraffineerde hoekinstallatie
⁄

van hoofddouche en thermostaat

Thermostaat met hoogwaardig planchet van
veiligheidsglas als opbouwdesign

mogelijk. Qua design een elegant
⁄

opbouwproduct met praktisch planchet.

Intuïtieve Select-technologie: comfortabel

De technische details zijn onzichtbaar in

in- en uitschakelen van de hoofd- en hand

de wand verstopt. Voor de installatie is

douche via Select-knoppen

een speciaal inbouwdeel voor de A XOR
thermostaat 800 voor op- ⁄ inbouwmontage voor twee functies nodig.
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DOORSTROOMDIAGRAMMEN

hoofddouche 350 1jet met douchearm
# 26034000
# 45440000
Basic set
# 45442180
staafhanddouche
# 28532000
doucheslang 1.60 m met volumeregeling

MPa

thermostaat 800 opbouw voor 2 functies

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

6

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
12 18 24 30 36 42 48
0,2
0,4
0,6
0,8

hoofddouche 350 1jet met douchearm
# 26034000

bar

PRODUCTEN

PowderRain

# 28128000
wandhouder

staafhanddouche

# 27515000

# 28532000

Rain
Mono

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht
gemeten met bijbehorende mengkraan ⁄ bijbehorend inbouwventiel.

2150 mm
1100 mm
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MA AT TEKENINGEN
hoofddouche 350 1jet met douchearm

thermostaat 800 opbouw voor 2 functies
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A XO R T H ERMOSTA ATMO D U L E S EL EC T

PL AN N IN GSVOORBEELD A XOR TH ERMOSTA ATMODULE SELECT VOOR DRIE FUNCTIES MET
A XOR HOOFDDOUCHE 30 0 ⁄ 30 0 2JE T ME T
D O U C H E - A R M :

⁄

Een heldere vormgeving van de dou-

Centrale bediening met een thermostaat:

cheruimte dankzij de slanke A XOR

Straalsoorten via Select-knoppen, tempera-

thermostaatmodule Select. In combinatie

tuur- en waterregeling met draaiknoppen
⁄

met de A XOR hoofddouche 300 ⁄ 300

Comfortabele bediening dankzij Select-
technologie

2jet met twee straalsoorten bieden de
innovatieve straalsoorten PowderRain en
Intense PowderRain een douchebelevenis
voor hoge eisen. Ze worden centraal via
de thermostaatmodule met Select-technologie ingesteld. Comfortabel door de intuïtief te bedienen Select-buttons. Met het
inbouwdeel wordt de thermostaatmodule
op een eenvoudige manier geïnstalleerd.
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DOORSTROOMDIAGRAMMEN

hoofddouche 300 ⁄ 300 2jet met douchearm

0,60
0,55

# 35318000

0,50
0,45

# 35361180
thermostaatmodule afbouwdeel Select voor 3 functies
# 18356000
inbouwdeel thermostaatmodule voor 3 functies
# 18311180

MPa

inbouwdeel 2jet
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PRODUCTEN

1+2

PowderRain
Intense PowderRain

staafhanddouche
# 28532000
doucheslang metallic effect 1.25 m

staafhanddouche

# 28282000

# 28532000

Rain
Mono

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht
gemeten met bijbehorende mengkraan ⁄ bijbehorend inbouwventiel.
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MA AT TEKENINGEN
hoofddouche 300 ⁄ 300 2jet met douchearm

thermostaatmodule afbouwdeel Select voor 3 functies
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A XO R O N E T H ERMOSTA ATMO D U L E

PLANNINGSVOORBEELD AXOR ONE THERMO S T A A T M O D U L E I N B O U W V O O R D R I E F U N C T I E S
ME T A XOR HOOFDDOUCHE 250 2JE T ME T
P L A F O N D A A N S L U I T I N G :

⁄

Deze douchesituatie bestaat uit een

All-in-one: Bediening van alle functies via een
centrale thermostaatmodule

hoofd- en een handdouche met telkens
⁄

twee straalsoorten. Deze worden comfor-

Handdouche met twee straalsoorten; eenvoudig met een druk op de knop wisselen

tabel via de drie royale paddles van het
strakke A XOR One bedieningselement
bediend. De A XOR One thermostaatmodule biedt ultiem bedieningscomfort,
de integratie van temperatuur- en hoeveelheidregeling in een draaiknop en de
bediening van de verschillende functies
in één element.
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DOORSTROOMDIAGRAMMEN

hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting
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PRODUCTEN

1+2
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# 45720000
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handdouche 2jet
# 45720000

bar

wandhouder FixFit

Rain
RainFlow

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht
gemeten met bijbehorende mengkraan ⁄ bijbehorend inbouwventiel.

1200 mm
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MA AT TEKENINGEN
hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting

Ø 155

thermostaatmodule afbouwdeel voor 3 functies
270

12
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12 0
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A XO R S H OW ERS EL EC T

PLANNINGSVOORBEELD AXOR S
 HOWERSELECT
TH ERMOSTA AT VOOR ÉÉN FU NC TIE
M E T A X O R  C I T T E R I O E D O U C H E S E T :

⁄

Meer dan standaard voor inbouwoplos-

Universeel gebruik van de iBox als inbouwdeel

singen. De iBox universal is het perfecte
⁄

inbouwdeel voor A XOR ShowerSelect

De iBox universal is geschikt voor particuliere

producten en biedt een maximum aan

en openbare ruimtes en voldoet wereldwijd

flexibiliteit bij de badkamerplanning. In

aan de algemene normen
⁄

combinatie met de A XOR ShowerSelect

Strakke totaalinduk: De techniek verdwijnt
elegant in de wand.

thermostaat en de A XOR Citterio E dou⁄

cheset ontstaat een douchesituatie die

Bij installatie vooraf blijft meer tijd voor de
keuze van de mengkranen

betovert met een helder design en grote
⁄

technische precisie.

Grotere bewegingsvrijheid bij het douchen
dankzij de ruimtebesparende oplossing

⁄

Probleemloos vervangen van de mengkranen
bij renovatie
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⁄

Eenvoudige en snelle montage

⁄

Veiligheid: een sinds 18 jaar beproefde
inbouwoplossing

DOORSTROOMDIAGRAMMEN

doucheset 0.90 m met handdouche 120 3jet
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# 36735000
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0,45

# 36705000
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0,40
0,35

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

doucheset 0.90 m

6,0
5,5
2
3
1

met handdouche 120 3jet

5,0
4,5

# 36735000

4,0
3,5

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

bar

PRODUCTEN

Rain
RainAir
WhirlAir

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht
gemeten met bijbehorende mengkraan ⁄ bijbehorend inbouwventiel.
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MA AT TEKENINGEN
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A XO R verkoophandboek

C H EC K L IST

D E C H E C K L IST:
A AN ALLES GEDACHT.
Perfect voorbereid voor de planning en het persoonlijk gesprek met de klant. De checklist is een
overzicht van alle belangrijke punten. Inrichting van de ruimte, waterbeleving, waterverbruik en
accessoires maar ook installatie en techniek.
1

VORMGEVING BADKAMER

⁄

Type badkamer

nieuw

renovatie

bouw
⁄

Grootte van de badkamer

⁄

Stijlrichting

avant-garde
modern
klassiek

⁄

Materiaalgebruik in de badkamer

⁄

Kleurconcept voor de badkamer

⁄

Grootte van de douche
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2

PLANNING DOUCHERUIMTE

⁄

Vorm van de douche

betegeld

douchebak

⁄

Afvoer

goot

putje

⁄

Hoe groot mag de voegbreedte van de wandtegels zijn?

⁄

Werd rekening gehouden met de beschermingszones voor

ja

nee

ja

nee

elektrische installaties? (DIN VDE 0100 deel 701)
⁄

Is het plafond hoog genoeg?
(bijv. voor hoofddouches, Showerpipes)

⁄

Handdoekrek binnen handbereik?

ja

nee

⁄

Noodzaak van accessoires in de douche?

ja

nee

⁄

Indien ja: Welke producten zijn gewenst?

planchetten
(bijv. voor shampoo en douchegel)

handdoekrek

3

WASSER- EN BEDIENINGSCOMFORT
⁄

Is een Showerpipe ⁄ douchezuil gewenst en mogelijk?

⁄

Is een hoofddouche gewenst en mogelijk?

⁄

ja

nee

ja

nee

Indien ja: Welke installatiewijze is voor de hoofddouche
gewenst?

plafondaansluiting
wandaansluiting
in het plafond
geïntegreerd

⁄

Welke vorm van hoofddouche is gewenst?

rond

hoekig
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Softcube
⁄

Hoeveel straalsoorten zijn bij de hoofddouche gewenst?

⁄

Welke straalsoorten zijn bij de hoofddouche gewenst?

⁄

Is een handdouche gewenst?

ja

⁄

Indien ja: Hoe moet de handdouche worden bevestigd?

wandstang met geïnte-

1

2

3

4

nee

greerde douchehouder
afzonderlijke
douchehouder
porter eenheid
⁄

Hoeveel straalsoorten zijn bij de handdouche gewenst?

1

2

3

A XO R verkoophandboek

⁄

C H EC K L IST

Is waterbesparing belangrijk?

ja

nee

Indien ja: EcoSmart producten gebruiken.
⁄

	Welke installatiewijze is voor het bedieningselement

opbouw

gewenst? (bijv. thermostaten, stopkranen, etc.)

inbouw
op- ⁄ inbouw

⁄

Welk bedieningsconcept is gewenst?

indrukken van
Select-knoppen
draaien

⁄

Moeten de mengkranen zonder watercontact bereikbaar zijn en

ja

nee

ja

nee

ja

nee

moet het water zonder watercontact kunnen worden aangezet?

4

PRODUCTMODIFICATIE

⁄

Is voor de producten een A XOR FinishPlus oppervlak
gewenst?
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⁄

Indien ja: Welk oppervlak is gewenst?

⁄

Zijn individuele productaanpassingen via de
A XOR Signature service vereist resp. gewenst?

individuele opschriften
lengteaanpassingen
van producten
(bijv. verkorten ⁄ verlengen)

greepaanpassingen
integreren van structuren
gebruik van bijzondere
materialen zoals hout of
marmer
⁄

Voor meer wensen of inspiratie:

5

PLANNING INSTALLATIE

⁄

Volstaat de waterdruk voor de geplande functies?

ja

nee

⁄

Zijn de buisleidingen juist gedimensioneerd?

ja

nee

(toe- en afvoer)

⁄

Is er voor het product voldoende warm water?

ja

nee

⁄

Zijn de producten geschikt voor geisers?

ja

nee

⁄

Naderhand uitrustbare badgrepen?

ja

nee

(stabiele onderbouw?)

6

AANTEKENINGEN
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R EFER EN T I ES

INSPIR ATIE
WERELDWIJD THUIS
I N  L U X E B A D K A M E R S .

Er is wereldwijd veel vraag naar A XOR mengkranen en douches.
Ze zijn terug te vinden in de meest gerenommeerde hotels, restaurants, luxeappartements en villa’s er wereld. Ze dragen allemaal
bij tot de hoge eisen aan designkwaliteit, individualisering en
duurzaamheid van de projecten.

A XO R inspiratie

R EFER EN T I ES

BVLGA RI RESO RT, DU BA I
KOSMOPOLITISCH E LUXE GECOMBIN EERD
MET MEDITERRANE LEVENSSTIJL

Het Bvlgari Resort Dubai is een 160.000 vierkante
meter grote urbane oase in mediterrane stijl. Exclusief gelegen op Jumeirah Bay: het extravagante eiland in de vorm van een zeepaardje, gelegen voor
de stad Dubai en door een brug met het vasteland
verbonden. 173 appartementen met zicht op zee,
15 privévilla’s, 101 kamers en suites, 20 hotelvilla’s,
een 1700 vierkante meter spa en een jachthaven
© Bvlgari Resort and Spa

met 50 ligplaatsen en jachtclub. Tot in het kleinste
detail vormgegeven door Antonio Citterio Patricia
Viel, het gerenommeerde architectenbureau uit
Milaan. Tot zelfs de A XOR Citterio mengkranen in
de badkamer.
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HET BVLGARI RESORT DUBAI
IS EEN MEDITERRANE OASE
IN DE PERZISCHE GOLF –
DE PERFECTE MIX VAN
NONCHALANTE ELEGANTIE
EN KOSMOPOLITISCHE
LUXE.

Architecten: Antonio Citterio Patricia Viel and Partners
Collectie: A XOR Citterio
Oppervlak: Chroom

L A ROSINA , ITALIE
RUSTIEKE CHARME GECOMBINEERD MET MODERNE
LUXE IN VENETIE

Ingebed in de uitlopers van Marostica, een van de
best bewaarde middeleeuwse plaatsen in het noordoosten van Italië, ontvangt het La Rosina zijn gasten
met een warme gastvrijheid, een idyllische sfeer en
een uitstekende keuken. De bovenste burcht van
Marostica en het weelderige dal van San Floriano
vormen de wondermooie achtergrond voor deze eeuwenoude residentie die intussen evengoed tot de omgeving hoort als het landschap zelf. De Italiaans-Braziliaanse architect Ricardo Lunardon is erin geslaagd de
ruimtes te moderniseren en daarbij de oude charme
van het hotel te bewaren. Voor moderne elegantie in
de badkamer koos hij voor A XOR producten.

»ALS MIX VAN MODERNE EN TRADITIE
HEET HET LA ROSINA ZIJN GASTEN IN
EEN LUXEWERELD VAN NATUURLIJKE
SCHOONHEID EN RUSTIEKE CHARME
WELKOM. DE KEUZE VAN AXOR
VOOR DE BADKAMERS WEERSPIEGELT
DE BEKENTENIS VOOR ELEGANTE
GASTVRIJHEID.«
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© La Rosina Ristorante & Hotel

Ricardo Lunardon, Architekt des La Rosina (RAL – Radical Architecture Lectures)

Architect: Ricardo Lunardon
Collecties: A XOR Starck, A XOR Showers
Oppervlak: Chroom

A XO R inspiratie

R EFER EN T I ES

TH E TOWER YOKOHA M A KITANAK A , JAPAN
LUXUEUS K ARAKTERISTIEK BOUW WERK
MET AXOR BADKAMERPRODUCTEN

Yokohama heeft een indrukwekkend nieuw bouwwerk. De bijna voltooide TOWER YOKOHAMA KITANAKA
domineert de skyline van een van de grootste steden van Japan. Met meer dan 200 meter hoogte en 58
verdiepingen is het gebouwencomplex de tot nu toe hoogste en grootste toren van de stad. Het project zet
nieuwe maatstaven in de stadsontwikkeling op basis van internationale normen. Een logische gevolg dat
222

midden in dit kosmopolitische flair in de badkamers een harmonische combinatie van A XOR Massaud en
A XOR Citterio E is terug te vinden.

THE TOWER YOKOHAMA KITANAKA
COMBINEERT EEN BUITENGEWONE
LOCATIE MET EEN HOOGWAARDIG
DESIGN EN GLOBALE EISEN. AXOR
PRODUCTEN PASSEN HIER PERFECT.

Projectdeelnemer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd., Marubeni Corporation
Architecten: KAJIMA DESIGN, Panasonic Construction Engineering Co., Ltd.
Binnenhuisarchitect: NAOKO HORII DESIGN Concepts
Collecties: A XOR Massaud, A XOR Citterio E
Oppervlakken: Chroom, Polished Black Chrome
© Tomoyasu Osakabe

TORRE SOLE A , ITALIE
EEN MODERNE VISIE VAN URBA AN LE VEN

De woonwijk Porta Nuova levert een heel nieuw silhouet voor de skyline van Milaan. Het is een van de
meest innovatieve wijken van Europa die op 290.000 vierkante meter architectonische traditie met modern
design combineert – en met een verplichting tegenover het milieu. In het centrum van het complex staan
drie flatgebouwen: Aria, Solea (op de foto) en het hoge Solaria, met 143 meter het hoogste woongebouw
van de stad. De flatgebouwen bieden alle drie een spectaculair uitzicht, van de Dom van Milaan tot aan
de Alpen. Ze hebben alle drie luxueuze lobby’s en gemeenschappelijke ruimtes, een conciërge service die
24 uur ter beschikking staat en een interieur dat is gekenmerkt door materialen en verwerking van allerbeste kwaliteit. En ze zijn in de badkamer alle drie met A XOR producten uitgerust.
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DE RESIDENTIE PORTA NUOVA BIEDT
EERSTEKLAS APPARTEMENTEN DIE DE
STIJL EN DE CREATIVITEIT VAN MILAAN
REPRESENTEREN, MAAR DIE OOK STAAN
VOOR DE INTERNATIONALE UITSTRALING
EN HET BELANG VAN DE STAD.

© Kuhnle & Knödler

Architecten: Caputo Partnership met Antonio Citterio Patricia Viel and Partners en andere
Binnenhuisarchitecten: Dolce Vita Homes
Collecties: A XOR Citterio M, A XOR Starck, A XOR Montreux
Oppervlak: Chroom

A XO R inspiratie

R EFER EN T I ES

DE GULDE SCHOEN
TERUG NA AR LUXE

»WE WILLEN ZEKER ZIJN DAT ONZE GASTEN
ZICH THUIS VOELEN. DAARTOE DRAAGT
OOK EEN LUXUEUZE EN REGENERERENDE
BADKAMERBELEVENIS BIJ. MET KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE AXOR PRODUCTEN.«
Familie Dembélé

Het meest spannende designhotel in Vlaanderen – het suitehotel Gulde Schoen – staat in het centrum van
Antwerpen in een van de oudste huizen van de stad, gebouwd in 1493. Een historisch gebouw dat verwijst naar een gouden schoen had geen betere eigenaars kunnen vinden dan de Italiaanse topvoetballer
Moussa Dembélé, zijn moeder Tilly en zijn zus Assita. Het trio renoveerde het gebouw volledig en maakte
er een luxueus suitehotel van. Vandaag worden bezoekers door een elegante maar onopdringerige mix
van oud en nieuw betoverd: op de binnenplaats, onder de afgezonderde arcaden en aan de stenen fries
die de vergulde ingang omraamt. Voor de baden die volledig in het teken van de door urbane elegantie
gekenmerkte sfeer van de Gulde Schoen staan, kozen de hoteliers voor A XOR Citterio E in de oppervlakken chroom en Brushed Brass aan de wastafel, bij het bad en in de douche.

© Gulde Schoen
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Collecties: A XOR Citterio E, A XOR ShowerSelect, A XOR Accessoires
Oppervlak: chroom, Brushed Brass

THE RE TRE AT AT BLUE L AGOON, IJSL AND
WATER GECOMBINEERD ME T WELLNESS –
OP EEN UNIEKE BESTEMMING

In het Retreat at Blue Lagoon in Ijsland komen aarde, water en design op een tot nu toe onbekende manier
samen. Een 800 jaar oude lavastroom stroomt door het centrum van het complex terwijl de eenmalige
rotsformaties met de architectuur samensmelten. Maar de echte ster is het water. Het komt met een enorme
hitte en onder een enorme druk uit een tektonisch actieve zone. Het water van de Blue Lagoon (blauwe lagune), dat rijk is aan mineralen, is bekend om zijn genezende kracht en bovenaardse schoonheid. Absoluut
indrukwekkend: Het luxehotel in de oase met 62 suites is volledig door water omgeven. En de bijzondere
relatie met het water wordt binnen voortgezet. De badkamers zijn met A XOR Starck mengkranen en A XOR
Showers producten in chroom en Brushed Black Chrome uitgerust.

© Blue Lagoon Iceland

»HET RETREAT IS IN EEN 800 JAAR
OUDE LAVASTROOM INGEBED
EN WE WILDEN EEN DESIGN DAT
PRECIES DAT WEERSPIEGELT. DE OPEN
HAARDEN ZIJN – NET ZOALS DE
TAFELS – VAN LAVASTEEN. WE KOZEN
VOOR OP MAAT GEMAAKTE AXOR
MENGKRANEN OM ZE AAN DE
GECREËERDE SFEER AAN TE PASSEN.«
Sigurdur Thorsteinsson, chief design officer, Design Group Italia

Collecties: A XOR Starck, A XOR Showers
Oppervlakken: chroom, Brushed Black Chrome
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R EFER EN T I ES

25HOURS HOTEL TERMINUS NORD, PARIJS
EEN KOSMOPOLITISCH E OP VAT TING
VAN GAST VRIJHEID
Het 25hours Hotel Terminus Nord is een liefdesverklaring aan de cultuurmix. Het ligt direct naast het
drukste station van Europa en weerspiegelt het urbane flair van de omgeving – en biedt een toevluchtsoord
waar de gasten zich kunnen ontspannen. De ontvangst doet denken aan een Franse krantenkiosk. Het restaurant serveert een moderne mix uit de mediterrane en Israëlische keuken. De cocktailbar Sape is geïnspireerd door de extravagante mode van de Congolese dandy’s die wereldwijd als sapeurs bekend zijn. En
het interieur toont provocerende muurschilderingen met Aziatische en Afrikaanse invloeden. A XOR Citterio
E in Brushed Bronze integreert zich op een heel vanzelfsprekende manier in deze moderne combinatie van
verschillende culturen.

Henning Weiß, chief product officer

© Steve Herud
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»HET 25HOURS BELICHAAMT
EEN KOSMOPOLITISCHE
INSTELLING TEGENOVER GOEDE
KWALITEIT. EEN RIJKE MIX VAN
CULTURELE INVLOEDEN DIE
MET MENGKRANEN VAN
HOOGSTE KWALITEIT WORDEN
GECOMBINEERD. DAAROM
HEBBEN WE BIJ DE UITRUSTING
VAN DE BADKAMERS VOOR
AXOR GEKOZEN.«

Collectie: A XOR Citterio E
Oppervlak: Brushed Bronze

K A P A M A S O U T H E R N R E S O R T C A M P, Z U I D - A F R I K A
DOOR DE NATUUR GEINSPIREERDE LUXE
IN DE SAVANNE
Met ongeveer 13.000 hectare oorspronkelijk Zuid-Afrikaans bushland is het Kapama Private Game Reserve
een toevluchtsoord voor een aantal van de mooiste, meest fascinerende en meest bedreigde diersoorten ter
wereld. Het vijfsterren Kapama Southern Resort vormt de perfecte uitgangsbasis om de dieren van dichtbij
te kunnen bewonderen. De luxueuze suites van het complex zijn door de natuur geïnspireerd, zodat bij de
uitrusting van de badkamers terecht voor A XOR Starck Organic mengkranen werd gekozen.

Binnenhuisarchitecten:
Gigi’s Design House
Collecties: A XOR Starck Organic
Oppervlak: Chroom

»HET SOUTHERN CAMP RESORT IN HET KAPAMA PRIVATE
GAME RESERVE HELPT DE MENS OM ZIJN RELATIE TOT DE
NATUUR OPNIEUW TE HERSTELLEN. DE DUURZAME AXOR
STARCK ORGANIC COLLECTIE LEVERT EEN BESLISSENDE
BIJDRAGE TOT DEZE EENMALIGE ERVARING.«

© Kapama Private Game Reserve

Nicole Walker, hotel brand manager
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CHÂTE AU DE MONTC AU D, FR AN KRIJ K
HET VERLEDEN HULDIGEN – MET EEN MODERN
NIEUW BEGIN

Het Château de Montcaud in de Provence is een plaats van stilte, van stijl en van buitengewone keuken.
Het landgoed dat in 1848 oorspronkelijk door een rijke zijdehandelaar werd gebouwd, is nu met veel
liefde gerestaureerd – helemaal volgens de filosofie die de huidige eigenaar beschrijft als le luxe de la
simplicité, de luxe van de eenvoud. Het hoofdgebouw is omgeven van vijf hectare tuinen en groene parklandschappen die terug in hun oorspronkelijke vorm uit het jaar 1892 werden gebracht. Binnen onderstrepen gepolijste parketvloeren, gestukadoorde plafonds en grote zijdepanelen boven het hoofdeinde van de
bedden het rijke erfgoed van de luxeaccomodatie. In het Château de Montcaud wordt prachtige uitrusting
gecombineerd met functionaliteit en comfort. Dat maakt het een perfecte plaats voor de A XOR Montreux
collectie.

»TOEN WE HET CHÂTEAU HEBBEN
OVERGENOMEN, HEBBEN WE DE KANS
GEGREPEN HET GEBOUW TE ACTUALISEREN
IN PLAATS VAN HET TE RENOVEREN. DE
MODERNE EN TEGELIJK AUTHENTIEKE
COLLECTIE AXOR MONTREUX PASTE PERFECT
IN ONS PLAN.«
Rolf Bertschi, directeur van het Château de Montcaud

Projectdeelnemer: Ira Dege, Sophie Petit
Collecties: A XOR Montreux
Oppervlak: Chroom

© Château de Montcaud
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BE YOND BY GEISEL, DUITSL AND
EEN INNOVATIE VE LUXERESIDENTIE IN MÜNCHEN

»HET BEYOND BY GEISEL VERENIGT
PERSOONLIJKHEID EN EXCLUSIVITEIT.
AXOR ONDERSTEUNT DIT IDEE MET EEN
HOOG INDIVIDUALISERINGSNIVEAU
EN EEN LUXUEUZE AANDACHT VOOR
DETAILS.«
Robert Schröder, resident manager, BEYOND by Geisel

BEYOND by Geisel benadert gastvrijheid op een
volledig nieuwe manier. De 19 elegant uitgeruste
gastenkamers worden omringd door een 24 uur
geopende gemeenschapppelijke keuken, een
lounge en een wijnsalon. Gasten kunnen het geheel
huren, een beroep doen op de diensten van de koks
en zich amuseren met vrienden – geheel naar hun
eigen wensen. Terwijl er een vloeiende overgang
is tussen gast en gastgever, staat het BEYOND by
Geisel voor hoogste normen – en daardoor voor
luxe, door en door: het aangeboden comfort, de
competente conciërge en de geïndividualiseerde
A XOR Urquiola mengkranen in Brushed Bronze in
Collecties: A XOR Urquiola

de badkamer.

© Marc Oeder

Oppervlak: Brushed Bronze
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TEN THOUSAN D, VERENIGDE STATEN
LUXE IN NIEUWE DIMENSIES

»BIJ DE TEN THOUSAND GAAT HET OM
ONVERGELIJKBARE LUXE EN KWALITEIT
OVER HEEL DE LIJN – VAN HET DESIGN
VAN DE TOREN MET 40 VERDIEPINGEN
TOT DE KEUZE VAN DE AXOR CITTERIO
MENGKRANEN VOOR DE BADKAMER.«
Jennifer Monir van Crescent Heights, opdrachtgever van de Ten Thousand.

Robotten als butler, privé-chauffeurs, een presentatieruimte, een
zwembad, een lounge-pool en een team met 80 medewerkers voor
diensten die voor geen hotelservice onderdoen: Dat zijn slechts
een paar van de gemakken die de Ten Thousand – een glazen
luxeflatgebouw met 40 verdiepingen – in het centrum van Los
23 0

Angeles voor zijn bewoners te bieden heeft. De architectuur van
het gebouw is geïnspireerd door de vroege modernisten van LA en
laat binnen en buiten samensmelten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de badkamers – die met A XOR Uno en A XOR Citterio
producten zijn uitgerust – door de Californische zon overspoeld
worden.

Opdrachtgever: Crescent Heights
Collecties: A XOR Citterio,
A XOR Uno
Oppervlak: Chroom
© Ten Thousand

B A N YA N T R E E A N J I , C H I N A
LUXE HERBEKIJKEN

DE ARCHITECTUUR VAN HET
BANYAN TREE ANJI SPIEGELT
PLAATSELIJKE CULTURELE
BIJZONDERHEDEN EN HET
OMRINGEND LANDSCHAP
WEER. MET ELEGANTE,
ELEMENTAIRE VORMEN
VULT AXOR CITTERIO
DEZE DOORDACHTE STIJL
PERFECT AAN.

Hoewel het slechts op een uur rijden van de levendige metropool Hangzhou ligt, behoort het Banyan Tree
Anji tot een andere wereld. Omgeven door bamboebossen, rustige meren en glooiende heuvels. Het exclusieve eco-resort straalt de rust van een afgescheiden, maar wel luxueus monnikenklooster uit. Met golfbaan,
ruiterclub en wellness-gedeelte. Met een unieke mix van moderne uitrusting en boeddhistische traditie biedt
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het Banyan Tree Anji zijn gasten een holistische plek waar ze de hectiek van alledag even kunnen vergeten.

© Banyan Tree

Geen wonder dus dat de badkamers met producten van de collectie A XOR Citterio zijn uitgerust.

Projectdeelnemer: Greentown Group
Collecties: A XOR Citterio
Oppervlak: Chroom

A XO R Designpartners
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Barber & Osgerby
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PHILIPPE STARCK ⁄ ⁄ Een van de meest bekende designers van dit moment. Met de visie van
een betere wereld. De vrijdenker staat voor een onvermoeiende designkracht. Van luidsprekers
tot kroonluchters. Van motorfiets tot mega-jacht. Van alledaags voorwerp tot sensationeel interieurontwerp. De door hem vormgegeven hotels hebben cultstatus.
ANTONIO CIT TERIO ⁄ ⁄ Bepaalde zoals geen ander het Italiaans design. Zijn signatuur is
een combinatie van tijdloze vormen en hoogwaardige materialen. Van bestek tot lampen. Van
stoelen tot vestigingen van ondernemingen. Steeds terughoudend. In dienst van de functie en de
schoonheid.
JE AN - MARIE MASSAUD ⁄ ⁄ Zijn organisch design is wereldberoemd. Met op de eerste
plaats het voetbalstadion in Mexico, dat door een vulkaan is geïnspireerd, maar ook het
vliegtuigconcept »Bemande wolk«, of bekroonde objecten voor het dagelijks gebruik. Hij streeft
er in zijn werk naar opnieuw over de hoekstenen na te denken en instinctief naar elegantie en
lichtheid te zoeken.
PATRICIA URQUIOL A ⁄ ⁄ Haar avontuurlijke signatuur is eenmalig. Stijlen, patronen en materialen perfect gecombineerd. Haar studio in Milaan staat voor een moderne stijl met feminiene
accenten en verrassende elementen.
NENDO ⁄ ⁄ De creaties van Oki Sato doorbreken vertrouwde zichtwijzen. En worden intuïtief
begrepen. Zijn bureau betekent vertaald »poen«. Een indicatie dat zijn ontwerpen op een heel
speelse manier ontstaan. Met deze benadering staat hij aan de top van de internationale designscene.
BARBER & OSGERBY ⁄ ⁄ Het bekroonde Britse duo belichaamt de filosofie van het interaction design. Een vormgevende kunst die ook internationale opdrachten met zich meebrengt. De
creatie van de olympische fakkel in 2012. Of het design van een munt van twee pond voor de
Royal Mint. Beide met doorslaggevende haptische details.
PHOENIX ⁄ ⁄ Een van de beste internationale adressen voor product- en interaction design.
Gedreven door het creëren van slimme, zinvolle en substantiële merkervaringen die mensen
raken. Internationaal bekroond met meer dan 700 designprijzen. Voor kantoorstoelen of service-robotten en smartphones. Of badkamerdesign, waarvoor PHOENIX als pionier geldt.
FRONT ⁄ ⁄ Anna Lindgren en Sofia Lagerkvist spelen met visuele effecten. Geïnspireerd door
mode, film of wetenschap. In ieder object steekt ook altijd magie. Een profilering van haar ironische zichtwijze op de dingen en van het plezier te verrassen.
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VOORWOORD
Modern badkamerdesign gaat verder dan de planning en installatie van mengkranen, douches en bijpassende
leidingsystemen. De ruimte die gedurende een lange tijd als praktische natte cel qua vormgeving werd verwaarloosd, is vandaag een plek van ontspanning en vitalisering waar de mens zich goed voelt. Naast de functionele
„upgrade“ bij de producten is de badkamer in de voorbije jaren meer en meer een spiegelbeeld van individuele
(interieur-)wensen en (design-)voorliefdes geworden. Deze ontwikkeling gaat gepaard met nieuwe eisen aan verkopers en ontwerpers die veeleisende klanten niet alleen adviseren over de juiste keuze van de producten maar
ook over de esthetische uitstraling van een badkamer.
Dit design-lexicon is zowel voor adviseurs als voor geïnteresseerden een naslagwerk over het thema design. Het
moet niet als volledig worden beschouwd – als competente basis voor een professionele dialoog verklaart het
de belangrijkste begrippen uit de architectuur, de vormgeving en de verschillende A XOR collecties.
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ACCESSOIRES
Ontleend aan het Frans. Meestal gebruikt in het meervoud als verzamelbegrip voor aanvullend ⁄ decoratief
en ⁄ of functioneel toebehoren (van het Franse „accessoires“ = hulpstukken). Accessoire duidt op eigenlijk
niet noodzakelijk, maar wel aan de mode, de stijl, het
arrangement of de beeldcompositie aangepast toebehoren, bijvoorbeeld bij kleding, meubilering, kunst
of literatuur. Vooral in de mode wordt met accessoires
gewerkt om trendy accenten te zetten (bijv. styling).
In het interior design zorgen accessoires zoals textiel,
decoratieartikelen, foto’s, kaarsen, vazen of in de badkamer extra functionele (zeep-)schalen, handdoeken,
spiegels of puur decoratieve interieurelementen enz.
voor een consistent, harmonisch vormgevingsconcept
of „look“ (vgl. A XOR Accessoires).
AMBIANCE
Ambiance (van het Latijnse „ambio“ = omgeven, omsluiten) is een beschrijving voor „omgeving“, „milieu“ in de
zin van een bijzondere sfeer die een persoonlijkheid,
een ruimte of een kunstwerk omgeeft of het karakter
ervan uitmaakt. In het interior design geeft de ambiance het resultaat weer van de doelgericht esthetische
vormgeving van deze sfeer en duidt op de uitstraling
van een ruimte.
AMORF
In zeker zin het tegendeel van design. Het begrip
betekent vormeloos, iets tussen vast en vloeibaar,
niet grijpbaar (van het Griekse „ámorphos“ = zonder
vorm). Amorfe structuren zijn vaag en herinneren niet
aan vaste, geometrische of materiële vormen. Ze
kunnen ook een organische uitstraling hebben bijvoorbeeld bij de vormgeving van meubels als volume en
niet als structuur.

ARCHETYPE
Het begrip „archetype“ komt oorspronkelijk uit de psychologie en de filosofie en is – eenvoudig gezegd –
volgens de psycholoog C. G. Jung een universeel
oerbeeld of een oervoorstelling die vanaf het begin
der tijden in het bewustzijn van de mensheid is verankerd. Archetypisch (van het Griekse „arche“ = begin
resp. „typos“ = het gevormde; oerbeeld, oervorm) zijn
vormen die met ons cultureel geheugen zijn verbonden
en voorbeeld of symbool voor een bepaalde functie
zijn: Een huis heeft voor ons nog altijd een rechthoekig
oppervlak en een zadeldak, hoewel er genoeg
andere huistypes bestaan. Voor Philippe Starck was
een emmer het archetype van de fontein. De pomp
als oerbeeld van de mengkraan diende voor hem
als voorbeeld voor de collectie A XOR Starck. In het
productdesign zijn archetypes vormen die een nieuwe
productklasse openen of deze op een voorbeeldige
manier belichamen. De kruisgreep staat voor de
mengkraangrepen (vgl. A XOR Montreux), de Porsche
911 voor de sportwagen, Mart Stams buisstoel „S34“
(1926) voor de achterpootloze stoel enz.
ARCHITECTUUR ⁄
ARCHITEC TONISCH
Het begrip architectuur (van het Griekse „arché“ =
begin, oorsprong, basis, het eerste en „téchne“ = kunst,
ambacht) duidt op de ambachtelijke en esthetische
relatie van de mens t.o.v. de gebouwde ruimte.
Architectuur is een van de oudste kunstvormen van de
menselijke beschaving. Vandaag is er een vloeiende
overgang tussen een functioneel gebouw en bouwkunst – een warenhuis, een concertgebouw, een kerk
en een woning zijn in de vormgeving gelijkwaardig.
De combinatie van architectuur en geometrie is
even oud als de architectuur zelf. De opvatting van

architectuur als omhulsel van de ruimte en constructief
geraamte net zoals de axiale gerichtheid hebben we
te danken aan de Romeinse oudheid. De principes die
sindsdien in massieve gebouwen werden ontwikkeld,
worden vandaag met modern constructiemateriaal
(staalskelet, beton, glas, enz.) voortgezet. De ruimte
wordt daarbij door maat, proportie, vorm en compositiewijze vormgegeven. Architectonisch is alles, wat een
ruimte construeert en niet los ervan te zien is – zowel
qua constructie als qua vormgeving. „Architectonische
vormgeving“ in het productdesign baseert meestal op
geometrische (basis-) vormen. Strakke, weinig expressieve, puristische vormen en een soms technisch aandoende stijl, ontdaan van al wat overbodig is, worden
als „architectonisch“ ervaren. De producten worden
architectonische, d.w.z. bouwkundige elementen (die
lasten dragen en functies hebben). Zulke producten
zijn vaak gebonden aan wand ⁄ bodem of structureren
de ruimte. Ze zijn ook niet puur decoratief. Ze hebben
een karakter dat het lichaam accentueert (vgl. A XOR
Edge). Het begrip architectuur beschrijft ook een
structuur, een orde of een systeem – niet alleen in de
bouwkunst maar bijvoorbeeld ook wat betreft het menselijk lichaam of een gedicht.

een leidende figuur bij de organisatie van de tentoonstelling Exposition internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes, die toonaangevend was voor de
decoratieve kunsten en in 1925 in Parijs plaatsvond.
Beroemde gebouwen uit de art-decoperiode zijn het
Renaissance-theater in Berlijn, de Nationale Basiliek
van het Heilig Hart in Brussel of de Chrylser Building in
New York.

ART DÉCOR ATIF ⁄ ART DECO
Art deco (korte vorm voor het Franse art décoratif =
decoratieve kunst‘) is een stijlbenaming voor een
Franse en internationale richting in de vormgeving van
1920 tot 1940, die een invloed had op de vormgeving
in de architectuur, van meubels, voertuigen, kleding,
sieraden of gebruiksvoorwerpen. De art-decostijl omvat ook schilderijen en illustraties. Hij volgde direct op
de jugendstil, waarvan talrijke vormgevingsaspecten
werden overgenomen. Art deco en de latere jugendstil
waren in principe twee verschillende bewegingen.
Invloeden en vormelementen van het Bauhaus, het
cubisme en stilistische impulsen van vreemde culturen
drukken een stempel op de art-decostijl. Kenmerkend
voor objecten van deze stijl zijn vooral de vormgevende elementen en een abstraherende decoratie waarvoor de meest stijlvolle, nieuwe of exotische materialen
zoals ebbenhout, messing of ivoor werden verwerkt.
In de binnenhuisarchitectuur is de art-decostijl terug te
vinden in het gebruik van exclusieve, spiegelende materialen en een gebruik bij voorkeur van geometrische
licht-donker-contrasten. Dat geeft de vormgeving voor
een mondaine uitstraling. Een van de meest bekende
vertegenwoordigers van de richting was de Franse
interieurarchitect, schilder, illustrator, designer en decorateur Henri Rapin (1873-1939). Hij ontwierp talrijke
vormen voor meubels, lampen en porselein, was lid
van de vereniging Société des Artistes Décorateurs en

AUTHENTICITEIT ⁄ AUTHENTIEK
Authenticiteit (van het Griekse ⁄ Latijnse „authentikós“ =
echtheid, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid)
betekent echtheid. Een authentiek object duidt altijd op
een origineel of een met het origineel identiek product
(bijvoorbeeld in de serieproductie). In figuurlijke zin
kunnen ook een vorm of een houding als authentiek (in
tegenstelling tot oppervlakkig, voorgewend, zonder
diepgang) worden waargenomen, als deze weliswaar
niet het origineel aanduidt, maar wel de oorspronkelijke kwaliteit en de „oprechte“ identiteit ervan tot uiting
brengt. Als authentiek geldt een dergelijke inhoud, als
beide aspecten van de waarneming, directe schijn en
eigenlijke schijn, in overeenstemming met elkaar worden bevonden. Een vormcitaat of een redesign is authentiek, als het „in de zin“ van het origineel verwant ⁄
vormgegeven is (vgl. A XOR Montreux).

ASYMMETRIE ⁄ ASYMMETRISCH
Asymmetrie beschrijft het ontbreken van symmetrie of
een ongelijkheid. Van asymmetrie wordt alleen gesproken als er op dit gebied ook een symmetrie (symmetrie ⁄ symmetrisch) bestaat. Het adjectief asymmetrisch
geeft de niet als symmetrisch of gelijkmatig beschouwde verhouding van elementen in een totaalcompositie
weer. Dat leidt tot een scheve verhouding in de aanblik
of zelfs in de statica van gebouwde constructies en
producten. Soms kiezen vormgevers ook bewust voor
een asymmetrische compositie om een spanningsboog
te creëren (vgl. A XOR Urquiola). In het deconstructivisme hebben asymmetrische constructies dan weer
tot doel de evenwichtszin van de toeschouwer en zijn
harmoniegevoel met technische trucjes te irriteren.

AVANT- GARDE ⁄
AVANT- GARDISTISCH
In de meest ruime zin wordt met het begrip avant-garde (van het Franse „l‘avantgarde“ = voorhoede) aan
het genoemde een voortrekkersrol toegekend. Onder
avant-gardisten worden personen verstaan die nieuwe,
richtinggevende ontwikkelingen mogelijk maken. In
tegenstelling tot de trendsetter die slechts kortstondige
nieuwe modes mogelijk maakt, hebben veranderingen
die van de avant-garde uitgaan een fundamentelere
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en langdurigere invloed. Avant-gardistisch duidt
daarom niet op een afzonderlijke stijl, maar is veeleer
een artistieke of intellectuele houding. Kunsthistorisch
gezien heeft het begrip avant-garde betrekking op
kunstenaars die met hun ideeën en kunstwerken
vooruitlopen op hun tijd. In de geschiedenis van de
beeldende kunst staat avant-garde voor een nieuwe
kunst van (het begin van) de 20ste eeuw. Het begrip is
nauw verbonden met de moderne tijd. Oorspronkelijk
was het doel van een avant-gardistische beweging
(die meestal elitair was en zich als voorbereidende
denker zag) steeds een maatschappelijke verandering.
In de artistieke avant-gardes, die zich vooral in het
begin van de 20ste eeuw uit de gemeenschappen en
bewegingen van kunstenaars ontwikkelden – zoals het
Italiaanse futurisme, het Russische constructivisme, De
Stijl uit Nederland of het Bauhaus in Duitsland – kan
bijna altijd een idealistisch vooruitgangsgeloof worden
geconstateerd. Al deze bewegingen hebben één ding
gemeen: Ze verwerpen de op dat moment heersende
normen op het gebied van smaak. Vandaag wordt
avant-gardistisch over het algemeen gezien als een
uiterst moderne artistieke uitdrukkingswijze die wil
provoceren om te pleiten voor een nieuw esthetisch
of maatschappelijk ideaal. Zelfs als het ideaal niet
kan worden verwezenlijkt, hebben avant-gardistische
bewegingen vaak een grote invloed op de erop volgende mode resp. de artistieke trends en designontwikkelingen van hun tijd.
AXOR FINISHPLUS
A XOR begrip voor (gekleurde) oppervlakken. A XOR
FinishPlus oppervlakken onderscheiden zich door
hun glans, hun lange levensduur en hun exclusiviteit.
Klanten kunnen kiezen uit verschillende standaard
oppervlakken zoals Brushed Red Gold (geborsteld
roodgoud), Polished Black Chrome (glanzend black
chrome) of Polished Gold Optic (gepolijste goudoptiek). A XOR (vgl. A XOR Signature) bekijkt ook de
haalbaarheid van extra opties zoals tweekleurige varianten (kleurencombinaties die uit twee oppervlakken
bestaan) of andere kleuren en realiseert individuele
wensen. A XOR FinishPlus oppervlakken spelen een
grote rol in de individualisering in de badkamer (vgl. Individualisering). De oppervlakken zijn uiterst bestendig
en hebben schitterende kleuren, omdat ze in een excellent Physical Vapor Deposition – kort PVD – procedé
een extra metalen laag krijgen.
A XOR SIGNATURE
Een service van A XOR. Zet individuele wensen om
zoals verlengen, verkorten of persoonlijke opschriften ⁄
signatuur van A XOR mengkranen, douches en ac-

cessoires. Bovendien realiseert de A XOR Signature
service tweekleurige varianten van gekleurde oppervlakken (vgl. A XOR FinishPlus) of andere kleuren (naast
de kleuren uit het A XOR FinishPlus kleurenspectrum).
Daarmee vormt A XOR Signature een belangrijk
onderdeel van de A XOR individualiseringsfilosofie.
Uit badkamerproducten ontstaan unieke producten
die ofwel heel exclusief voldoen aan de esthetische
smaak van de klant (eigen logo of wapen) ofwel aan
bijzondere eisen omwille van bijvoorbeeld een specifieke ruimtelijke situatie (verlengde douche-arm voor
een extra hoog kamerplafond) worden aangepast (vgl.
Individualisierung).
BALANS
Balans duidt op een toestand van evenwicht en harmonie van meerdere elementen. In de vormgeving wordt
van balans gesproken, als twee formele uitdrukkingen
in evenwicht zijn – bijvoorbeeld als een materiaal
ondanks zijn slanke uiterlijke vorm een stevige indruk
maakt of organische uitdrukkingskracht en geometrische klaarheid een harmonisch geheel vormen (vgl.
A XOR Massaud).
BAUHAUS
Het Bauhaus is Duitslands meest beroemde kunst-,
design- en architectuurschool van het klassiek modernisme die in Weimar (1919), in Dessau met het nieuwe
gebouw van Walter Gropius (1925–1932) en Berlijn
(1933) bestond. Na de nationaalsocialistische machtsovername werd de school gesloten. De studenten
verspreidden zich in de hele wereld en oefenden een
grote invloed uit op de internationale architectuur-,
kunst- en designscene. De „Internationale Stijl“ in de
architectuur (ook het „Nieuwe Bouwen“ genoemd)
en het moderne productdesign vinden hun oorsprong
o.a. in het Bauhaus. De oprichter Walter Gropius had
oorspronkelijk als doel een nieuwe, moderne eenheid
van kunst en techniek te creëren om de kunst onder de
bevolking te verspreiden en er een volksbeweging van
te maken. Daarom werd gebruik gemaakt van nieuw
ontwikkelde, strakke vormen en nieuwe materialen
zoals de stalen buis die geschikt waren voor de industriële massaproductie. Een eenvoudige geometrie en
een beperking tot de basiskleuren in combinatie met
zwart, grijs en wit zijn de klassieke stijlkenmerken van
het Bauhaus. De functionele vormgeving werd gezien
als middel om de stijlen te overwinnen en de industriële productie ten voordele van betaalbare producten
te optimaliseren. Nieuwe meubels en lichte gebouwen
zouden de arbeidersklasse een moderne levensinstelling geven. Het Bauhaus-functionalisme ontwikkelde
zich echter tot de stijl van een kleine, intellectuele elite.

Naast Walter Gropius waren vooral Mies van der
Rohe, Marcel Breuer en Wilhelm Wagenfeld belangrijke vertegenwoordigers van het Bauhaus. Het artistiek
erfgoed van het Bauhaus en de creatieve impulsen die
ervan uitgingen, hebben kunst, architectuur en industriedesign in belangrijke mate veranderd. De invloed
van het Bauhaus-modernisme reikt tot in het heden en
het begrip geldt in het productdesign tot vandaag als
synoniem voor functionele, intelligente vormgeving.
BELLE ÉPOQUE
Is een periode aan het einde van de 19de en het
begin van de 20ste eeuw die voornamelijk in Europa
ongeveer 30 jaar duurde en vooral een invloed had
op het leven in de toenmalige metropolen (Londen,
Parijs, Wenen). In de cafés, de salons en de theaters
van de belangrijkste Europese landen ontstond een
nieuw cultureel leven, geïnspireerd door technische en
economische vooruitgang, verandering en ommekeer,
wat in de kunst, de mode, de architectuur en de techniek in gelijke mate tot uitdrukking kwam. Het cultureel
leven werd gekenmerkt door vrolijkheid, breedheid van
opvatting en opvallende uiterlijkheid, door optimisme
en nieuwe mogelijkheden die door nieuwe technische
ontwikkelingen ontstonden. Cabarets dienden voor
auteurs, kunstenaars en acteurs als podium; in de
nachtclubs en variétés zoals het beroemde Chat Noir
of de Moulin Rouge in Parijs kwam de Parijse bohème
bijeen. In de beeldende kunsten vond parallel aan
de belle époque de ontwikkeling plaats van impressionisme en jugendstil (art nouveau) naar kubisme met
als belangrijke vertegenwoordigers Paul Cézanne,
Gustav Klimt of Pablo Picasso. In de architectuur was
het historisme niet langer aan de orde; de bouwmeesters gingen over naar de jugendstil en later naar de
nieuwe zakelijkheid (begin: vroege jaren 1920). Als
belangrijkste vertegenwoordiger van de jugendstil in
de architectuur geldt Paul Möbius (vgl. Jugendstil).
BINNENHUISARCHITECTUUR
Binnenhuisarchitectuur is de planning en de vormgeving van binnenruimtes. Ze omvat technisch-constructieve aspecten en esthetisch-artistieke belangen. De
wettelijk beschermde beroepstitel definieert volgens de
BDIA (Bund Deutscher Innenarchitekten) de taken van
een binnenhuisarchitect als volgt: „De vormgevende,
technische, economische, ecologische en sociale
plannung van binnenruimtes en daarmee verbonden
bouwkundige wijzigingen aan gebouwen.“ Naast de
technische aspecten geeft de binnenhuisarchitect vorm
aan de waarnemingsruimte die via de ruimtelijke waarneming relaties en betekenissen aan de ruimte geeft.

CITA AT
Het woord kan van het Latijnse „citāre“ = erbij roepen
worden afgeleid en heeft de betekenis van een letterlijk overgenomen passage uit een tekst. In de architectuur- en designcontext betekent het het hergebruik
van delen van een oud ⁄ historisch ontwerp voor de
vormgeving van een nieuw. Het citeren is een in vele
kunstperiodes populaire techniek die in de 20ste eeuw
vooral door het postmodernisme opnieuw tot leven
werd gewekt. Terwijl het citaat in het postmodernisme
vooral ironisch en speels werd gebruikt, willen designers van het moderne eclecticisme met behulp van het
citeren nieuwe vorminterpretaties en daardoor nieuwe
vormen vinden.
COLLECTIVISME
Collectivisme (van het Latijnse „construere“ = opbouwen, oprichten, in verbinding brengen) is een strenge,
abstracte stijlrichting van het modernisme in de eerste
helft van de 20ste eeuw. Ze is gebaseerd op de in
1915 door Wladimir Tatlin in Moskou opgerichte
kunstfilosofie, die andere kunstbewegingen van het
modernisme zoals De Stijl en Bauhaus beïnvloedde en
de bedoeling had de kunst voor architectuur, design,
typografie, decors en mode te gebruiken en als revolutie van de maatschappij in te zetten. Deze constructivistische vormgevingsprincipes bevorderden het ontstaan
van een functionele esthetiek in kunst en design. De
belangrijkste impulsen kwamen uit de kunst en zijn ook
vandaag nog bepalend met eenvoudige geometrische
vormen en een tot de basiskleuren beperkt palet dat
door wit, grijs en zwart wordt gedomineerd, het begrip
van modern design.
COMPLEXITEIT ⁄ COMPLEX
Complexiteit is het optreden van een systeem, waarbij
alle componenten op elkaar zijn afgestemd, met elkaar
interageren. In het design duidt het begrip complexiteit
(van het Latijnse „complecti“ = omklemmen, omvatten
of samenvatten) op een structuur met veel lagen
waarvan de veelbetekenende samenhang of de orde
slechts moeilijk te begrijpen is. In de esthetiek wordt bij
de kwaliteit van een vormgeving ook beoordeeld of
ze orde (uniformiteit) en complexiteit (verscheidenheid)
kan verenigen. Een complexe vorm is de tegenstelling
van een eenvoudige, strakke vorm. Een complexe
vorm verlangt aandacht en is voor de gebruiker ⁄
toeschouwer niet intuïtief duidelijk; anderzijds kan hij,
als hij goed is vormgegeven, steeds opnieuw verrassen
en wordt niet zo snel saai. Vandaag verbergt zich
achter een strakke uiterlijke vorm vaak een complexe
structuur – zichtbaar bij bijvoorbeeld de legendarische
transparante behuizing van de Apple computer.
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CONCEPT ⁄ CONCEPTIONEEL
Een concept (van het Latijnse „conceptum“ = het
samengevatte) is een plan, een programma voor een
voornemen dat vóór iedere materiële omzetting al
een artistieke of vormgevende waarde kan vormen.
Daarbij is een concept al de verdere ontwikkeling van
een idee en houdt het al rekening met veel factoren
die bij de omzetting, het succes en de invloed van een
nieuw product een rol spelen. Het concrete ontwerp
is de laatste stap van een concept. Het concept is
ook nog in het afgewerkte product te herkennen, en
wel als basisvormend formeel idee en als functie. De
conceptionele kwaliteit van een product blijkt uit de
lange levensduur van het design en de bruikbaarheid.
In het conceptdesign daarentegen, in de jaren 1970
door de conceptkunst geïnspireerd, gaat het meer om
de intellectuele uiteenzetting met een voorwerp dan
om de praktische waarde voor de gebruiker. Tendensen van het conceptdesign zijn terug te vinden in het
radical- en het anti-design, bijvoorbeeld bij Italiaanse
groepen zoals Alchimia en bij Gaetano Pesce e.v.a.,
alsook in het nieuwe Duitse design (vgl. Nieuw design).
Hoe „waardevol“ concepten vandaag al vóór hun
realisatie kunnen zijn, blijkt uit onderscheidingen zoals
de Red Dot Award: Design Concept. Hij beoordeelt en
waardeert nieuwe designconcepten, innovaties en prototypes die als voorlopers van beduidende producten
van morgen gelden. A XOR info: Met de WaterDream
etableerde A XOR een formaat dat conceptioneel potentieel ontwikkelt, zonder het visionaire idee door de
problemen van de reële omzetting te zeer te beperken
(zoals bij de Concept Car van de automobielbranche).
Voor de interdisciplinaire dialoog met internationale
architecten en designers zijn ruimte, water en mens
de enige parameters – ver weg van marktsituaties,
radicaal vrij en verder gedacht dan productdesign
en badkamer. Uit de vele concepten voor de in het
jaar 2000 voor het eerst geïntroduceerde A XOR
WaterDreams ontstonden visionaire producten voor
de badkamer – zoals de collectie A XOR Massaud,
de A XOR ShowerProducts designed by Front of de
A XOR LampShower designed by Nendo, die het
samenspel van licht en water op een volledig nieuwe
manier interpreteert.
CONSERVATIEF
Conservatief (van het Latijnse „conservativus“ = bewarend) betekent „aan het traditionele vasthoudend“ of
ook „aloud“. In positieve context betekent conservatief
het bewaren van iets waardevols ⁄ iets dat in de praktijk beproefd is, in negatieve zin het anti-progressieve
of kritiekloze vasthouden aan overgeleverde gebruiken.

CONSISTENT DESIGN
Van een consistent design spreekt men, als een volledige lijn ⁄ productassortiment of een merkidentiteit (in
de zin van corporate design) een uniforme stijl heeft.
Vooral bij corporate design is consistentie belangrijk
voor meer herkenbaarheid.
CONSISTENTIE ⁄ CONSISTENT
Het woord consistentie (van het Latijnse „con“ = samen
en „sistere“ = houden, (be-) vestigen) betekent bestaan,
samenhang, eenheid en in zich rust vinden. Het begrip
wordt meestal gebruikt om de toestand van een stof of
materiaal met betrekking tot de structuur, verwerking en
vormvastheid te beschrijven. Een stof kan star, flexibel,
papperig, bros of vloeibaar, rekbaar en flexibel zijn,
hij kan veranderen van consistentie, brokkelig of stijf
worden, enz. Van een consistente vormgeving wordt
echter ook gesproken als een logisch concept, vrij van
tegenspraken, of een doorlopend, samenhangend design wordt bedoeld – bijvoorbeeld bij een holistische
interieurinrichting, bij overeenstemming van vorm en
inhoud resp. uitdrukkingskracht, bij formele logica of bij
uiterst harmonische collecties.
CONTEMPORARY DESIGN
Hedendaags of eigentijds design (analoog met het
begrip eigentijdse kunst) resp. het design dat vandaag
ontwikkeld wordt resp. door tijdgenoten als belangrijk
wordt waargenomen (van het Engelse „contemporary“ = huidig, actueel, eigentijds). Het begrip wordt
vooral in het Anglo-Saksisch gebied gebruikt. In het
algemeen taalgebruik wordt het begrip „eigentijds
design“ gebruikt (vgl. Tijdgeest ⁄ eigentijds).
CORPOR ATE IDENTIT Y
De corporate identity – kort CI – (van het Engelse „corporation“ = maatschappij, firma en identity = identiteit)
is de „persoonlijkheid“ resp. het „totaalbeeld“ van een
bedrijf. Het geheel van kenmerken waarmee het zich
van andere bedrijven onderscheidt. Het concept van
de CI berust op de opvatting dat bedrijven als sociale
systemen zoals personen worden waargenomen en op
een gelijkaardige manier kunnen handelen. Het bedrijf
krijgt quasi een menselijke persoonlijkheid. Het is de
taak van de bedrijfscommunicatie ervoor te zorgen dat
bedrijven een persoonlijkheid krijgen en als persoon
of eenheid met karakter worden waargenomen. Een
bedrijf krijgt een identiteit met behulp van een strategie
van uniform handelen, communiceren en visueel optreden (corporate design). De CI omvat de bedrijfsfilosofie, de idealen, de terminologie, de leidende principes,
de naam, de corporate language (gedefinieerde taal

van het bedrijf), het corporate design en andere visuele merktekens.
CULTUUR ⁄ CULTUREEL
In onze maatschappij staat het begrip cultuur (van het
Latijnse „cultura“ = bebouwing, bewerking, bestelling,
onderhoud) op de eerste plaats voor culturele inrichtingen en activiteiten zoals theater, muziek, beeldende
kunst en literatuur en in tweede instantie voor opleiding
en wetenschap. Dat zijn echter alleen de meest
zichtbare uitingen van een binnen een maatschappij
ontwikkelde cultuur. Cultuur wordt door taal, politiek
en justitie, door familiestructuren, waardebegrippen,
godsdienst en conventies, door opvoeding en communicatieve vaardigheden, door consumptiegedrag,
wooncultuur en gezondheidszorg alsook door sociaal
gedrag en verantwoordelijk handelen tegenover
individu, maatschappij en milieu en door nog veel
meer factoren bepaald. Het complexe fenomeen van
culturele identiteit is in onze Europese cultuur nauw
verbonden met het concept van civilisatie (als theoretische tegenpool van natuurtoestand, instinctief gedrag
en machtsmisbruik) dat met de verlichting in de 18de
eeuw tot een nieuw beeld van maatschappij en staat
leidde. Cultuur kan echter ook als een concept worden
verstaan dat op kleine schaal even goed werkt als
op grote. Zo ontwikkelt niet alleen ieder individu zijn
eigen cultuur maar ook iedere gemeenschap op basis
van familiaire, sociale en religieuze structuren. Wat
voor een individu misschien alleen maar een speciale
vorm van lichamelijke identiteit en gezondheidszorg
of wooncultuur is, moet in de iets grotere structuren
als subcultuur worden gezien. Ook op bedrijfsniveau
leiden waardebegrippen, historie, merkspecifieke
instellingen over kwaliteit en duurzaamheid alsook
maatschappelijk verantwoord gedrag tot een cultuur
die een bepaalde identiteit vormt (vgl. Corporate
identity).
DECENT
Het begrip (van het Latijnse „decentia“ = gepastheid ⁄
fatsoen) is eigenlijk een synoniem voor „fijngevoelig“,
„betamelijk“ of „discreet“ en duidt als esthetisch begrip
op een terughoudende ⁄ onopvallende aanwezigheid
van een interieurelement of een totaalcompositie
waarbij geen van de elementen zich op de voorgrond
dringt.
DESIGN
Design (Nederlands: „vormgeving“) heeft twee
hoofdbetekenissen: enerzijds wordt het ontwerp
bedoeld – in de zin van een tekening, een idee, een
creatief vormgevingsconcept; anderzijds de concrete

vormgeving van meubels, huishoudelijke voorwerpen,
industriële producten, machines, technische apparaten,
auto’s en (in internationaal taalgebruik) van grotere
structuren, zoals het interior design en de architectuur.
Design is een leenwoord uit het Engels dat op zijn
beurt is afgeleid van het Latijn („designare“ = (be)
tekenen) en in veel talen is opgenomen. Oorspronkelijk
komt het begrip uit de ambachten. Vandaag bestaan
er talrijke deelgebieden. De belangrijkste zijn het
productdesign (meubels en huishoudelijke voorwerpen)
resp. industriedesign (een begrip dat oorspronkelijk
het design van industrieel vervaardigde producten in
tegenstelling tot de ambachten bedoelde, vandaag
echter deels wordt gebruikt met de betekenis van een
specialisatie op machines in de industriële productie),
het interior design (binnenhuisarchitectuur), grafisch design (design van communicatiemiddelen zoals schrift,
drukwerk, reclame), corporate design (vormgeving van
een uniforme visuele bedrijfspresentatie), communicatiedesign, verpakkingsdesign, mode- en textieldesign,
kleurdesign enz. Design omvat daarbij niet alleen de
optische en esthetische vormgeving van een voorwerp
of een communicatiemiddel maar ook de functionaliteit
en constructie ervan. Productontwerp, materiaalkeuze
en -verwerking net als de toegepaste techniek maken
deel uit van de taken van de designer. Andere door
het design gedefinieerde eigenschappen zijn de ergonomie, de duidelijkheid en de eenvoudige bediening
van gereedschap dat de mens in het dagelijks leven
begeleidt en ondersteunt. Ook de emotionele functie
wordt als onderdeel van het design gezien en wordt
steeds belangrijker. Een product heeft een goed
design als het optimaal aan zijn functie voldoet, het de
functie duidelijk communiceert en bovendien vreugde
schenkt – en dat gedurende een langere periode.
DIAMANTSLIJPVORM
In de wetenschap van de edelstenen of kort edelsteenkunde (gemmologie) is een slijpvorm het door slijpen
gecreëerde type en de vorm van sierstenen. Hun glans
wordt versterkt en de optische effecten die in de steen
aanwezig zijn geaccentueerd. De slijpvorm – ook cut
genoemd – van een diamant is doorslaggevend voor
zijn glans. De slijpvorm behoort tot de 4Cs (color, clarity, cut, carat) en is de meest opvallende factor van de
vier. Hoe hoger de kwaliteit van de slijpvorm, des te
stralender en schitterender fonkelt de steen. Het is de
perfecte slijpvorm die het bijzondere vuur van een diamant tot zijn recht doet komen. Er bestaan talrijke diamantslijpvormen – rond het jaar 1500 bestonden er al
50 verschillende – daaronder ook de briljant slijpvorm,
een van de meest bekende en geliefde slijpvormen.
Hij is zoals de meeste slijpvormen facet geslepen met
een groot aantal kleine, glad gepolijste vlakken, de fa-
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cetten (van het Franse facette = zijvlak; geslepen, vlak
oppervlak). Facet slijpen wordt niet alleen bij briljanten
of andere edelstenen toegepast, ook bij glas of spiegels worden facet geslepen om kanten te bewerken
of om bijzondere vormen te accentueren (vgl. A XOR
Starck V). A XOR info: Bij de collectie A XOR Edge
beschrijft de diamantslijpvorm de oppervlaktestructuur
van afzonderlijke kraanelementen. Uit de messingblok
aan de greep of het onderste deel van de vrijstaande
mengkraan wordt de unieke 3D-structuur met diamantgereedschappen – zoals bij het slijpen van diamant –
gefreesd. Daarna wordt de blok verchroomd of met
een van de A XOR FinishPlus oppervlakken veredeld.
Zo ontstaat een oppervlaktestructuur die in de culturele
traditie van de art décoratifs staat en een bijzonder
detail aan de mengkraan vormt.

innovatieve – vormbelevenis te bewerken of ze nieuw
te interpreteren. Zo ontstaat uit de vertrouwde objecten
iets nieuws. Dat leidt vaak tot een spel met citaten en
symbolen uit de wereld van design en architectuur (vgl.
A XOR Urquiola).

DYNAMIEK ⁄ DYNAMISCH
Dynamiek (van het Griekse „dynamiké“ = machtig
resp. „dýnamis“ = kracht) is de leer van de beweging
van lichamen onder invloed van krachten. Dynamisch
wordt gebruikt voor het karakteriseren van mensen,
omgevingen en voorwerpen en betekent dat iets of
iemand vol innerlijke kracht, levendig, bewogen en
bevleugeld is. Dynamisch is de tegenovergestelde
toestand van statisch. In de muziek is dynamiek de leer
van de toonsterkte. Dynamiek duidt ook op de innerlijke beweging of levendigheid van een kunstwerk of
een designobject, een gebouw of een vormgegeven
ruimte. Een dynamische resp. bewogen indruk kan
door interieurelementen zoals contrasten of asymmetrie, structuren of organisch golvende lijnen worden
gewekt.

ERGONOMIE ⁄ ERGONOMISCH
„Ergonomisch“ heeft meestal dezelfde betekenis als
„aan de lichaamsvorm aangepast“ of „voor gebruik
geoptimaliseerd“. Ergonomie (van het Oudgriekse
„ergon“ = arbied, werk en „nomos“ = regel, wet)
is oorspronkelijk een methode om de werkplek op
een efficiënte en behoedzame manier in te richten.
Een ergonomische vormgeving heeft tot doel de
samenwerking van mens en machine te verbeteren en
hanteerbare en comfortabel te gebruiken producten te
vervaardigen.

ECLECTICISME ⁄ ECLECTISCH
Eclecticisme (van het Griekse „eklektos“ = uitgekozen)
is een techniek resp. een methodiek waarbij verschillende objecten, stijlen, materialen, elementen of filosofieën gecombineerd en tot iets nieuws samengevoegd
worden. Als artistieke uitdrukkingswijze of vormgevingsprincipe dat heel open van reeds aanwezige, vaak
historische stijlen of stromingen gebruikmaakt, was
eclecticisme gedurende vele eeuwen van doorslaggevend belang voor het begrip van creativiteit. Het is
bovendien kenmerkend voor de stijlperiodes van de Europese kunst sinds het begin van het historisme. Lange
tijd werd eclecticisme gebruikt om kritiek te uiten over
creatieve prestaties zonder originaliteit. Als methode in
de kunst is eclecticisme in het postmodernisme van belang voor de kritische reflectie van bestaand materiaal.
In het design staat het eclectische principe voor een
techniek om citaten vervreemd of nieuw geïnterpreteerd tot een originele – dat wil zeggen creatieve en

ELEGANTIE ⁄ ELEGANT
Elegantie (van het Latijnse „elegantia“ = fijne smaak,
fijnheid of verfijning) wordt geassocieerd met een verfijnde, stijlvolle smaak die een representatieve en verzorgde indruk maakt. Mensen die zich elegant kleden
of inrichten, willen uitdrukking geven aan een verfijnde,
geoefende en gecultiveerde smaakgewaarwording.
Meestal maken ze daarbij gebruik van klassieke,
harmonisch op elkaar afgestemde elementen; luide of
speelse elementen worden vermeden.

ESTHETIEK ⁄ ESTHETISCH
Esthetiek is de theorie van de zinnelijke waarneming
(van het Griekse „aisthesis“ = waarneming). Hier gaat
het niet over „het mooie“ op zich. Bedoeld wordt de
leer van de wetmatigheden en de grondbeginselen
van het mooie (harmonie) zoals we ze in de natuur
en de kunst waarnemen. Ook de vraag of esthetische
eigenschappen als objectief feit moeten worden
aanvaard dan wel of schoonheid subjectief is, wordt
hier gesteld. Daarbij gaat het niet zozeer om de persoonlijke smaak als wel om de algemeen menselijke
of algemeen maatschappelijke waarneming van dat
wat mooi is (vgl. Gulden snede). De alledaagse taal
gebruikt „esthetisch“ vaak als symbool voor „mooi,
evenwichtig, smaakvol, aantrekkelijk“. Evenwel worden
daarmee alle zinnelijk waarneembare eigenschappen
bedoeld die bepalen hoe we onze omgeving en de
objecten waarnemen – vooral waarom we ze mooi of
lelijk vinden. Vaak worden evenwichtige proporties, gelijkmatige of hiërarchisch opgebouwde ⁄ genuanceerde
ritmes en harmonische kleurencombinaties als uiterst
esthetisch resp. mooi en aangenaam waargenomen.
Wat we esthetisch vinden, heeft voor een deel biologische redenen, maar is ook sociologisch (door het

persoonlijk milieu bepaald) en cultureel aangeleerd.
Evenveel factoren bepalen of we een design al dan
niet esthetisch resp. esthetisch overtuigend vinden. In
sommige culturen gelden zo min mogelijk en harmonisch geproportioneerde vormen als mooi, in andere
culturen dan weer prachtige ornamenten.
EX TR AVAGANT
Het adjectief staat voor excentriek, op een overdreven
manier (bewust) afwijkend en daarom opvallend resp.
buitengewoon. Extravagant werd vroeger vaak in de
negatieve betekenis gebruikt. Vandaag beschrijft het in
de productvormgeving, de architectuur of het interior
design excentrieke, nieuwe en ongewone, deels
futuristische creaties, vaak bewust met de bedoeling te
polariseren.
FORM FOLLOWS FUNCTION
Form follows function (Nederlands: vorm volgt functie)
is een ontwerpprincipe uit design en architectuur. Het
principe wil dat de vorm van de functie, d.w.z. van het
uiteindelijk gebruik wordt afgeleid. Het begrip maakt
deel uit van een beroemd citaat van de Amerikaanse
architect Louis Henry Sullivan (1856–1924). Hij bouwde als eerste hoge kantoorgebouwen en warenhuizen
met een skeletconstructie en wordt beschouwd als een
van de grondleggers van de moderne architectuur.
In Duitsland werd het ontwerpprincipe voor het eerst
door het Bauhaus consequent toegepast en daarna
vaak met functionalistische vormgeving geïdentificeerd.
De functionalistische vormgeving doet afstand van elke
decoratie en past een uitsluitend geometrische vormentaal toe. Sullivans holistisch ontwerpprincipe kreeg
nauwelijks aandacht. Volgens dit principe heeft iedere
vorm, ieder voorwerp en ieder structurerend, decoratief of typerend gebouwelement ook een semiotische
functie – d.w.z. het uiterlijk maakt een emblematische,
verklarende, identificerende indruk. Deze functie kan in
overeenstemming met Sullivans theorieën net zo goed
door een organische of een decoratieve vormgeving
worden gerealiseerd. A XOR heeft dit principe met
de claim „Form Follows Perfection“ voor zich verder
ontwikkeld. Bij A XOR gaat het erom de dingen in perfectie te voltooien. Pas met een ontwikkelingsproces te
stoppen, wanneer niets meer kan worden toegevoegd
of verwijderd. Wanneer het product meer is dan de
som van vorm en functie.
FROG DESIGN
Frog Design is een van de bekendste internationale
ontwerpbureaus. In 1969 werd Frog Design door
Hartmut Esslinger in Altensteig in het Zwarte Woud als
„Esslinger Design“ opgericht. Hier werkte hij samen met

Georg Spreng en Andreas Haug bijvoorbeeld aan
de vormgeving van de Tri-Bel handdouche, waarvoor
Hansgrohe in 1974 de eerste designprijs behaalde. In
het begin van de jaren 1980 volgde dan de internationale doorbraak , onder andere met het intussen legendarisch design voor de Apple IIc of de eerste Apple
Macintosh. Het bureau kreeg de naam in Frog Design
en verhuisde naar Silicon Valley. Het acroniem FROG
is een afkorting van „Federal Republic Of Germany“.
Vandaag heeft de designfirma bureaus over de hele
wereld. www.frogdesign.com
FUNCTIONALISME
Een belangrijke stroming in architectuur en design
vanaf de vroege 20ste eeuw (in Duitsland voor het
eerst onderwerp van discussie met de oprichting van
de Deutsche Werkbund in 1907), waarbij technische,
functionele aspecten tegenover de (esthetische) vorm
worden benadrukt. De toenmalige vertegenwoordigers
van het functionalisme geloofden in de technische
haalbaarheid, hadden vertrouwen in de nieuwste
kennis van de wetenschap en waren er vast van overtuigd dat de problemen van het moderne tijdperk met
verstand en logisch denken konden worden opgelost –
een standpunt dat de vroege 20ste eeuw op een
indrukwekkende manier karakteriseert. Daaruit wordt
de exclusieve vraag naar doel- en nuttigheidsaspecten
afgeleid. Architecten en meubeldesigners van het functionalisme wezen bontheid, ornamenten en decoratie
af en legden de nadruk op emotionele dynamiek.
Voorwerpen dienden slechts een specifiek doel en
konden in hun onderdelen worden gedemonteerd om
niet alleen hun verschijning maar ook hun wezen te
kunnen begrijpen. De vorm die onvermijdelijk ontstaat
uit het gebruiksdoeleinde van een gebouw of een
apparaat staat centraal. De functionalisten beriepen
zich daarbij op de beroemde, maar tegelijk verkeerd
geïnterpreteerde maxime van Louis Henry Sullivan,
„form follows function“. Typisch is een uiterst functionele, rechtlijnige, nuchtere vormgeving. Soms komen functionalistische gebouwen en productarrangements onderkoeld of zelfs saai over. Het zoeken naar de „pure
vorm“ staat daarbij vaak in conflict met individualiteit
en veelzijdigheid. Fans van dit vormgevingsprincipe
waarderen vooral de eenvoud van de gebouwen of
producten. Terwijl de functionalistische architectuur met
de kunstenaars van het Bauhaus emigreerde en zich
als Internationale Moderne met deels nuchtere, deels
organisch georganiseerde richting verder ontwikkelde,
won het functionalisme in het productdesign vooral na
de Tweede Wereldoorloog in Duitsland terrein, waar
het als algemeen geldend toonbeeld van modern
bouwen werd beschouwd. Een groot deel van de we-
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deropbouw is gekenmerkt door formele ingetogenheid
en functionalistische ontwerpen. In de jaren 1980 stelde het postmodernisme het functionalisme uiteindelijk
volledig nieuwe vormgevingsprincipes tegenover. In de
commerciële en industriële architectuur en in de openbare infrastructuur was functionalisme – vaak gewoon
omwille van beperkte financieringsmogelijkheden –
steeds vertegenwoordigd.
GULDEN SNEDE
In de kunst en de architectuur wordt de gulden snede
vaak als ideale proportie van verschillende lengtes
tegenover elkaar beschouwd. Hij geldt als toppunt van
esthetiek en harmonie en werd al intuïtief toegepast
voordat de overeenkomstige benaming bestond.
De gulden snede wordt ook in vele werken van de
renaissancekunstenaars vermoedt, onder andere bij
Raffael, Leonardo da Vinci en Albrecht Dürer. De
gulden snede duidt op de harmonische verdeling van
een lijnstuk in een kleiner en een groter deel in een
wiskundige verhouding van b:a = c:b. Het grootste van
de twee delen verhoudt zich tot het kleinste, zoals het
gehele lijnstuk zich verhoudt tot het kleinste (vgl. A XOR
Uno).

242

HAPTIEK ⁄ HAPTISCH
Haptiek (van het Griekse „haptikòs“ = geschikt om aan
te raken) is de leer van de tastzin. Levende wezens
nemen talrijke prikkels en een stroom aan informatie
op door oppervlakken aan te raken en door zelf
aangeraakt te worden. In het design beïnvloedt de
haptiek van een voorwerp ons welbehagen. Reacties
zoals sympathie of afkeer, een gevoel van warmte of
koude, vertrouwdheid of irritatie zijn intuïtief en kunnen
we niet sturen. Het begrip stamt van de Duitse psycholoog Max Dessoir. In zijn boek „Über den Hautsinn“
van 1892 raadde hij aan de wetenschappelijke leer
over het tastzinsysteem naar analogie met akoestiek
en optiek haptiek te noemen. Het gewaarworden van
de vormgeving van oppervlakken bepaalt verregaand
onze emotionele relatie tot een object maar ook ons
vertrouwen in de ergonomische kwaliteit van bijvoorbeeld zitmeubelen of instrumenten. Haptische vormgevingsprincipes worden in de meest uiteenlopende
branches doelgericht ingezet. Bij productverpakking
zoals flessen wordt haptiek (dus vorm en oppervlaktestructuur) als belangrijk herkenningselement voor een
merk toegepast. Vooral bij producten die meermaals
per dag worden gebruikt ⁄ aangeraakt (bijv. badkamerkranen) is een aangename haptiek een doorslaggevend productkenmerk.

HARMONIE ⁄ HARMONISCH
Harmonie (van het Latijnse ⁄ Griekse „harmonia“ =
beschikking, overeenstemming) is een begrip van de
esthetiek voor het conflictvrij samenkomen en naast
elkaar bestaan van (twee of meerdere) verschillende,
maar samenpassende delen en hun onderlinge aanvulling tot een (harmonisch) evenwichtig geheel. Idealiter
ontstaat daaruit een nieuwe eenheid zonder dat
de verschillende delen daarbij hun identiteit moeten
verliezen. Voorwaarde voor de compatibiliteit van de
samenkomende elementen is in de meeste systemen –
bijvoorbeeld in de muziek of bij kleuren – een gemeenschappelijke wortel op een dieperliggend niveau
(bijvoorbeeld het toebehoren tot dezelfde toonhoogte
of tot dezelfde kleurcategorie).
HOMOGENITEIT ⁄ HOMOGEEN
Homogeniteit (van het Griekse „homogens“ = van
hetzelfde geslacht en „génos“ = geslacht) duidt op
de gelijkheid van een eigenschap over de volledige
uitbreiding van een systeem of de gelijksoortigheid
van objecten, verschijningen, elementen van een
systeem. Een homogeen design is harmonisch en
consistent vormgegeven, een homogene kleurgeving
werkt met weinig contrasten en schakeringen binnen
een kleurklimaat (bijvoorbeeld koude of warme tinten,
grijs-wit-schakeringen, enz.).
IMAGE
Image (van het Engelse „image“ = beeld) duidt op het
innerlijke beeld dat een persoon van een object of een
persoon heeft, inclusief de met dit beeld verbonden
associaties en emoties en inclusief het daaruit resulterende aanzien of de reputatie. Deze totaalindruk is
een subjectieve categorie, hij moet niet objectief juist
zijn. En toch beïnvloedt of stuurt hij het gedrag van
de mensen. Een image ontstaat vooral op emotioneel
vlak en reflecteert positieve en negatieve associaties.
Het oordeel over een object, een idee of een persoon
en het karakterologische gedrag ervan wordt onder
andere ook door uiterlijke (optische) eigenschappen
beïnvloed. In dit opzicht heeft het product- en communicatiedesign een grote betekenis bij de opbouw en de
transfer van het image, bijvoorbeeld het image van
een merk.
INDIVIDUALISERING
Het begrip (van het Latijnse „individuum“ = ding
op zich, wezen op zich) stamt oorspronkelijk uit de
sociologie. Het duidt op een overgangsproces van
inmenging van buitenaf naar zelfbeschikking, een
proces dat gepaard gaat met de industrialisering en
modernisering van de westerse maatschappijen. Het

begrip wordt echter in de sociologie, de psychologie
en de bedrijfseconomie verschillend gebruikt, betekent
echter in wezen de vrijheid van keuze. Trendvoorspellers beschrijving individualisering als megatrend die
waardesystemen, consumptiepatronen en alledaagse
cultuur evenzeer betreft. In de productbranche boden
digitale technologieën zoals 3D-printer, het internet
of configuratieprogramma’s volledig nieuwe mogelijkheden van individualisering. Zo is bijvoorbeeld de
productconfigurator uit de automobielindustrie niet
meer weg te denken. Autokopers stellen hun voertuig
in het internet zelf samen, kiezen uit motoren, kleuren
of uitrustingspakketten. De productconfiguratie (Engl.
„customization“) heeft bijna alle aspecten van het dagelijks leven bereikt. Daartoe behoren levensmiddelen
met individueel samengestelde ingrediënten (bijv. My
Muesli) of cosmeticaproducten die aan de bijzondere
voorkeuren van de klanten worden aangepast (My
Parfum). Met individualisering worden eigen wensen
en voorkeuren gerealiseerd, wordt bewust van anderen
gedifferentieerd en van de (maatschappelijke) massa
onderscheiden. Individualisering in het interior design –
en ook in het productdesign – brengt de eigen smaak
tot uitdrukking en getuigt van exclusiviteit (eigenheid)
(vgl. A XOR FinishPlus, A XOR Signature).
JUGENDSTIL
De jugendstil is een kunsthistorische periode rond de
eeuwwisseling van de 19de naar de 20ste eeuw.
Andere benamingen zijn art nouveau, modern style,
modernismo, stile liberty of Wiener Secession. De
uitdrukking jugendstil baseert op de door Georg Hirth
eind 1895 in München opgerichte culturele tijdschrift
Jugend en is te verstaan als een tegenbeweging van
jonge kunstenaars en ambachtslui tegen het op het
verleden gerichte historisme, maar ook tegen de als
zielloos beschouwde industrialisering. De jugendstil
geldt als een van de eerste stijlrichtingen die vooral
door design en minder door kunst waren gekenmerkt
en waarin zich een moderne opvatting van design ontwikkelde. De kunstenaars van de jugendstil streefden
ernaar de kunst in het dagelijks leven te integreren.
Kunst en esthetiek moet in het dagelijks leven aanwezig en beleefbaar zijn. Kunst en ambacht moeten
een eenheid vormen. Jugendstil komt tot uitdrukking
in (meubel-) design en architectuur, in de schilder- en
beeldhouwkunst, in plastieken, juwelen en glaswerk.
Vloeiende lijnen, florale ornamenten, geometrische vormen en symbolische gestaltes bepalen het uiterlijk. De
natuur is het grote voorbeeld. Dieren zoals leeuwen of
uilen dienen vaak als symbool.

KLASSIEKER ⁄ KLASSIEK
(DESIGNKL ASSIEKER)
Als klassiek geldt een vorm die typisch voor de tijd en
toch zo perfect en puur is, dat hij tegelijk een tijdloze
uitstraling heeft. Klassieke vormen zijn volmaakt van
vorm en harmonisch – onafhankelijk van de periode
of het vakgebied waartoe ze behoren. Het klassieke
vormt zo het tijdloze contrapunt met de tijdsafhankelijke
mode. Klassieke voorbeelden zijn daarom zowel in de
muziek, de architectuur, de mode, de kunst, het design
als in de literatuur terug te vinden. In de omgangstaal
wordt klassiek vandaag vaak gebruikt als synoniem
voor typisch. Klassiekers hebben een perfecte vorm en
zijn voorbeelden, d.w.z. ze worden geïmiteerd, kunnen
echter nooit de oorspronkelijke kwaliteit bereiken – niet
alleen omdat hun vorm uniek is, veeleer nog omdat
hij de eerste in zijn soort is. In het design komt de
klassieker het dichtst in de buurt van het formele ideaal,
het idee waarop hij is gebaseerd, ook als dit idee functioneel misschien niet zo perfect is als de producten
erna. Een typische designklassieker van het modernisme is de lounge chair van Ray en Charles Eames, in
de huidige tijd is de iPod nu al een klassieker. In het
badkamerdesign telt A XOR Starck uit het jaar 1994
tot de designklassiekers – ook omdat de mengkraan
met joystick-greep en minimalistisch design qua voorwaarde en vorm revolutionair was. In de beeldende en
toegepaste kunst en in de architectuur omvat het zogenaamde klassieke modernisme kunstenaars en werken
van de periode tussen de beide wereldoorlogen. Het
meest bekende voorbeeld is de kunst-, design- en architectuurschool Bauhaus.
KLEURKLIMA AT
Een kleurklimaat creëert een sfeer en een emotionele
basisstemming die meer of minder koele of warme werking heeft – daarom de naam „klimaat“. Naargelang
een warme of een koude kleurtint domineert of naargelang het kleurenpalet tot het warme of het koude spectrum behoort (warm: bijv. rood, oranje, geel; koud: bijv.
blauw, groen, violet) kan een ruimte met een bepaald
kleurklimaat koel of warm op mensen overkomen. De
subjectieve temperatuurwaarneming van ruimtes met
een warm of een koud kleurenpalet kan daarbij wel
tot zeven graad Celsius schommelen. Om een unieke
uitstraling of een bepaalde kleuruitdrukking (van
bijvoorbeeld een ruimte) te creëren, worden kleuren
bewust gecombineerd. In het corporate design wordt
een bepaald kleurenpalet vastgelegd die als richtlijn
voor de vormgeving van alle publicaties, signets en de
presentatie naar buiten toe (beursstand, enz.) dient.
Een gedefinieerd kleurklimaat draagt in belangrijke
mate bij tot een uniform uiterlijk.
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KUBISME ⁄ KUBUS ⁄ KUBISCH
Een synoniem voor kubusvormig. Een kubus of
hexaëder (van het Griekse „hexáedron“ = zesvlak,
of kubus, van het Latijnse „cubus“) is een geometrisch
lichaam met zes gelijke zijden. Hij behoort tot de vijf
platonische lichamen (uiterst regelmatig veelvlakken).
Als kubisch gelden echter ook vormen die niet in de
wiskundige betekenis perfect gelijke vlakken hebben,
maar nagenoeg kubisch gevormd zijn – d.w.z. min of
meer kubusvormig, uiterst geometrisch, kubusvormig
gelaagd, enz. (vgl. A XOR Edge). Het kubisme is
een stijlrichting in de kunstgeschiedenis en stamt als
beweging van de avant-garde vanaf de vroege 20ste
eeuw uit Frankrijk. Beroemde vertegenwoordigers en
belangrijke grondleggers zijn Pablo Picasso en Georges Braque. Het kubisme creëerde een nieuwe manier
van denken in de schilderkunst. De bibliografie van
het kubisme is groter dan die van om het even welke
andere stijlrichting in de moderne kunst. De invloed van
kubistische werken op de volgende stijlrichtingen was
enorm groot.
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LIFESTYLE
Het leenwoord uit het Engels staat voor manier van
leven of levensstijl. Daarmee is eigenlijk de individuele
levenswijze bedoeld. Daarvan afgeleid en in de
omgangstaal gebruikelijk is de niet op het individu
betrokken betekenis van een culturele identiteit. Zo
spreekt men van de Amerikaanse, westerse of oosterse
lifestyle. Hij staat niet alleen voor bepaalde waarden
maar ook voor modieuze, muzikale of andere voorliefdes. Ook de houding tegenover gezondheid, beroep,
vrije tijd, familie en de vorm van sociale relaties zijn
een deel van de lifestyle. Lifestyle-oriëntering omvat
ook het bewust vormgeven aan de persoonlijkheid
(door culturele en modieuze attributen) en aan de
woonomgeving. Het ideaal van iedere lifestyle, van
om het even welke couleur, is de creatie en communicatie van een individualiteit. De kunst daarbij lijkt te
zijn om een overtuigende (authentieke) balans tussen
individualiteit ⁄ originaliteit en de aanpassing aan de
tijdgeest ⁄ conventie te bereiken.
LUXE ⁄ LUXUEUS
Luxe (van het Latijnse „luxus“ = pracht, mateloosheid,
weelderigheid) staat voor gedrag en uitgaven die
de in een maatschappij als nodig en zinvol geachte
maat te boven gaan. Luxe die niet als negatief wordt
aangevoeld, geldt veeleer als een wenselijke levenssituatie die het individu niet alleen comfort oplevert
maar het ook van zorgen bevrijdt. Ook een tijdelijk
begrensde luxe is maatschappelijk „en vogue“ en
markeert bijzonder momenten in het leven. Duidelijk

negatief is daarentegen een door grillen gemotiveerde, onverantwoordelijke en verkwistende levenswijze.
Luxe en norm zijn afhankelijk van elkaar. Luxe is een
relatieve afwijking van een gebrek of van een norm,
dus van een cultureel als normaal gedefinieerde
toestand. In de context van een relatieve welvaart bij
een tegelijk als ernstig aanvoelende beperking van de
levenskwaliteit wordt luxe toenemend niet meer door
materiële dingen maar door immateriële waarden gedefinieerd zoals tijd, gezondheid en gezondheidszorg,
ervaringen in de natuur, gezinsleven, esthetiek, zelfbeschikking, genot van het lichaam en (goede) voeding,
bijscholing, enz. In het taalgebruik worden producten,
diensten of bijvoorbeeld een hotel luxueus genoemd,
als ze een unique selling point hebben, gelimiteerd ter
beschikking staan (voorbeeld haute couture) of een
status als verzamelobject of genotmiddel (bijzondere
wijn) hebben.
MINIMALISME ⁄ MINIMALISTISCH
Eigenlijk gaat het bij minimalisme niet over een stijl
maar over een ontwerpprincipe dat in verschillende
stijlen kan worden toegepast. Het esthetische doel
in het minimalisme is door een beperking van de
middelen tot het essentiële, door een beperking tot
het wezenlijke een functioneel en visueel resultaat te
bereiken dat door elegantie, weinig materiaal en formele concentratie is gekenmerkt. Het motto „minder is
meer“ gaat uit van de ook op Aziatisch cultuurgebied
bekende esthetische regel dat door het weglaten
vaak een sterkere uitstraling wordt bereikt omdat geen
overbodige dingen van het „idee“ afleiden. Het overeenkomstige adjectief „minimalistisch“ wordt vaak als
synoniem voor „duidelijk“, „eenvoudig“, „gereduceerd“
gebruikt. Typisch voor de minimalistische vormgeving in
architectuur en design is het vermijden van iedere vorm
van overlading, het gebruik van de primaire kleuren
(rood, geel, groen, blauw) resp. van geometrische primaire vormen (bijvoorbeeld cirkel, vierkant, driehoek)
en kleine dimensioneringen bij een grootschalige vormentaal. Gladde oppervlakken domineren. Het gaat
dikwijls gepaard met een koele, rationele oriëntatie,
vaak met functionalistische tendens – toch kan ook
bij organische of klassieke vormentaal minimalistisch
worden gewerkt. In het design is het begrip minimalisme een elementaire, puristische tendens die zich in de
jaren 1980 bewust tegen Studio Alchimia en Memphis
afzette. Het ideaal van het minimalisme is de eenvoud.
Eenvoud betekent dat slechts weinig factoren tot het
ontstaan van een vorm bijdragen resp. slechts weinig
invloedfactoren herkenbaar zijn. De hoogste eisen
aan een minimalistisch design ontstaan daarom als
complexe factoren samenkomen maar harmonisch en

quasi onzichtbaar in een strakke vorm moeten worden
geïntegreerd. Vaak verbergt een minimalistische
productvormgeving net omwille van die reden een
heel complexe binnenkant resp. een complexe materiaalverwerking. Complexiteit (van technische apparaten
of difficiele structuren) moet hier immers in een vorm
van hoogste orde worden omgezet. De Japanner Shiro
Kuramata en de Franse architect en designer Philippe
Starck zijn twee van de bekendste vertegenwoordigers
(vgl. A XOR Starck).
MODE ⁄ MODERN ⁄ MODIEUS
Mode (van het Latijnse „modus“ = maat, wijze, vastgelegde) duidt op de in een bepaalde tijd geldende regel dingen te doen, te dragen of te communiceren die
zich met de eisen van de mens in de loop van de tijd
(kunnen) hebben veranderd. Modes zijn momentopnames en worden normaal eerder met korte uitingen van
de tijdgeest geassocieerd. Relatief lange uitspraken
van de tijdgeest (vgl. Tijdgeest), die ondanks meerdere
modegolven positief kunnen blijven bestaan, gelden
niet als mode maar als klassiekers (vgl. Klassiekers). In
het algemeen taalgebruik betekent modern eigentijds,
actueel, vooruitstrevend of ook trendy en volgens de
laatste mode. Het begrip als synoniem voor „modieus“
te gebruiken volstaat niet, omdat het verder gaat
en op de nieuwste stand van de maatschappelijke,
economische en technische ontwikkeling duidt. In het
design wordt met modern meestal een hedendaagse
context bedoeld. Minder gebruikelijk is het gebruik
van het begrip in de zin van het klassieke modernisme
(vroege 20ste eeuw) dat meestal in de context wordt
gespecificeerd.
MODULE ⁄ MODULARITEIT ⁄
MODULAIR
De module is een onderdeel van een groter totaalsysteem. Modulariteit (ook bouwdoosprincipe of
modulair principe) betekent daarbij het indelen van
een geheel in delen. Bij de modulaire opbouw worden
totaalsystemen samengesteld uit afzonderlijke gestandaardiseerde onderdelen. In de industriële productie
verbetert de modulaire opbouw de efficiëntie, terwijl
het afgewerkte, modulaire product vooral voordelen
voor de gebruiker met zich kan meebrengen. Zo zijn
sommige hoog ontwikkelde, maar vooral gangbare
productlijnen in de automobiel- en meubelbranche uit
modules opgebouwd, zodat een collectie kan worden
geïndividualiseerd en flexibel aan de veranderende
omstandigheden kan worden aangepast (vgl A XOR
ShowerCollection). In de architectuur biedt de modulaire bouwwijze talrijke voordelen – vooral op financieel
vlak of wat flexibiliteit betreft. Dankzij moderne, compu-

tergebaseerde productieconcepten vormen modulaire
gebouwen en individualiseringsmogelijkheden resp.
een esthetische vormgeving geen onoverwinnelijke
tegenstellingen meer.
MONOCHROMIE ⁄ MONOCHROOM
Als adjectief betekent monochroom eenkleurig. Het
begrip monochromie (van het Oudgriekse „monos“ =
uniek en „chroma“ = kleur) is de tegenstelling van polychromie (veelkleurigheid). Monochrome schilderkunst
is de eenkleurige schilderkunst zoals bijvoorbeeld een
doek waarop slechts één kleur is geschilderd. Vaak
wordt die manier van schilderen ton-sur-ton genoemd.
MONOLIET ⁄ MONOLITHISCH
Een monoliet (van het Oudgriekse „monólithos“ =
uniforme steen of één-steen) is in het algemeen taalgebruik een benaming voor een natuurlijk ontstane of
bewerkte ⁄ gemodificeerde stenen blok die volledig uit
één soort gesteente bestaat. Ook zwerfstenen – grote,
afzonderlijke stukken steen – en een uitstekende richel
in het gebergte zijn net zoals inselbergen (bijvoorbeeld de Uluru in Australië) of rotstorens (bijvoorbeeld
Angels Landing in de Verenigde Staten) (natuurlijke)
monolieten. Monolieten die door de mens gemaakt
zijn, zijn bijvoorbeeld steenzuilen (zoals de obelisk van
Aksum in Ethiopië) of de steen van de zwangere vrouw
in Libanon, een van de grootste bewerkte monolieten
en oorspronkelijk voorzien voor het tempelcomplex
van Baalbek. Het adjectief monolithisch wordt daarom
als synoniem voor „bestaand uit een stuk“ of „in zijn
geheel“ gebruikt. In de architectuur wordt het begrip in
samenhang met gebouwen (resp. onderdelen van een
gebouw) gebruikt die uit een enkel materiaal (steen of
stortbeton) zijn gebouwd. Ook grondtanks of waterreservoirs die voegloos en in één keer zijn gegoten,
worden monolithisch genoemd. Over het algemeen
worden objecten monolithisch genoemd als ze uit één
stuk bestaan (vgl. A XOR MyEdition).
MONUMENT ⁄ MONUMENTA AL
Monument (van het Latijnse „moneo“ = iemand aan
iets herinneren, aanmanen, op iets attent maken) zijn
beduidende ⁄ belangrijke gedenktekens, gebouwen
of ook schilderijen met grote afmetingen. Ze dienen
meestal voor het blijvend bewaren van de herinnering
aan historisch belangrijke personen of gebeurtenissen.
Dat kunnen opgeworpen grafheuvels (hågahügel,
Zweden), gigantische sculpturen (Mount Rushmore,
VS) maar ook symbolische gebouwen (Walhalla,
Duitsland) zijn. Monumentaal als adjectief staat in het
taalgebruik voor gedenktekenachtig, met grote afmetingen en daarom indrukwekkend. In de architectuur
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nam het neoclassicisme van de vroege 20ste eeuw de
monumentale bouwwijze van de oudheid, de barok en
het classicisme weer op. Voorbeelden zijn het hoofdgebouw van de universiteit La Sapienza (Rome, Italië),
het Haus der Kunst (München, Duitsland) of het Michigan Central Station (Detroit, VS) (vgl. neoclassicisme).
Monumentale gebouwen of meubels hebben omwille
van hun indrukwekkende afmetingen een uitstraling die
in herinnering blijft (vgl. A XOR Citterio).
NATUR ALISME ⁄ NATUR ALISTISCH
Het naturalisme als periode is een stroming in de literatuur en in de kunst van ca. 1870 tot 1890. Kunstenaars
van naturalistische weergaven hadden tot doel zo
realistisch als technisch mogelijk te schilderen, misleidend echt, perspectivisch overtuigend, gedetailleerd
en zonder eufemismen. De uiterlijke juistheid, die het
fotorealisme ten top dreef, biedt echter geen garantie
voor innerlijke waarheid.
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NATUURLIJK ⁄
NATURE INSPIRED DESIGN
Het adjectief natuurlijk heeft in het algemeen de
betekenis van echt, authentiek, oorspronkelijk, volgens
de natuur. Dit betekenisniveau is afkomstig uit de verlichting door de filosofie van Rousseau en accentueert
het verschil tussen een natuurlijke en een geciviliseerde
levenswijze. Pas met de industriële ontwikkeling, de
introductie van kunstmatige materialen en kunstmatig
geproduceerde levensmiddelen is het betekenisniveau
„biologisch“, „in de natuur voorkomend“ en „zuiver“
dominant geworden. Met de voortschrijdende technologische ontwikkeling in onze leefomgeving en de
vervreemding van natuur en tradities krijgt het idee van
een natuurlijke omgeving een steeds volmaakter of
zelfs utopisch karakter. Natuurlijk beschrijft in het algemeen taalgebruik meestal een natuurlijke toestand die
nog niet door civilisatie en vorming werd veranderd. In
het design en de architectuur blijkt het begrip geschikt
om een vormgevingsprincipe te beschrijven dat naar
biologische principes verwijst en natuurlijke associaties
toelaat. In dit opzicht betekent natuurlijk: met de natuur
als voorbeeld, met als doel een totaalindruk die aan
natuur herinnert en een gevoel van meer welbehagen
geeft. Daarvoor wordt bij het formele ontwerp en bij
de keuze van de materialen rekening gehouden met
alle factoren die de menselijke zintuigen aanspreken –
visuele waarneming, beleven met de tastzin, ruimtelijke
waarneming, geuren, een gevoel van warmte of koude
en culturele connotaties. Nature inspired design is
daarom een vormgevingsprincipe dat de natuur als
voorbeeld neemt en het design van de natuur imiteert.
Producten in nature inspired design maken een natuur-

lijke totaalindruk waardoor het welbehagen groter
wordt (vgl. A XOR Massaud).
NEOCLASSICISME
Het neoclassicisme (zo genoemd om het te onderscheiden van het classicisme van de late 18de en de
vroege 19de eeuw) is een internationale architectuurstroming van de 20ste eeuw die zich na de Eerste
Wereldoorlog tegen de jugendstil en het historisme
keerde en in plaats daarvan is gekenmerkt door het
terug opnemen van klassieke stijlelementen en vormen.
Bouwmeesters van het neoclassicisme oriënteerden
zich vooral aan bouwwerken van de Griekse en de
Romeinse oudheid. De duidelijk onderverdeelde, geometrische plattegronden, de monumentale verschijning,
de klassieke bouworde en de gevelvormen werden
vaak in gewijzigde vorm overgenomen. Beroemde
bouwwerken in neoclassicistische bouwstijl zijn terug te
vinden in de Verenigde Staten (bijvoorbeeld het 30th
Street Station in Philadelphia), in Frankrijk (bijvoorbeeld
het Palais de Chaillot in Parijs) of in Finland (bijvoorbeeld het Finse parlementsgebouw in Helsinki). Een
bijzonder vorm van de neoclassicistische stijl met een
monumentaal overtreffende taal kwam bijvoorbeeld in
de ontwerpen van Albert Speers of Enrico del Debbio
in het nationaalsocialistische Duitsland en in het
fascistische Italië tot uitdrukking. In Duitsland zijn het
Olympiastadion en de Nieuwe Rijkskanselarij in Berlijn
bekende voorbeelden; in Italië het sportcomplex Foro
Italico in Rome of de basiliek van Santi Pietro e Paolo
a Via Ostiense in het zuiden van Rome. In Rusland zijn
vandaag nog in veel steden bouwwerken uit het socialistische neoclassicisme terug te vinden. Voorbeelden
daarvan zijn de Lomonossow-universiteit in Moskou of
het Huis van de Sovjets in St. Petersburg.
NIEUW DESIGN
Verzamelbegrip voor verschillende theoretische,
experimentele en praktische nieuwe aanpakken in het
design van de late jaren 1970–1980 die zich tegen
het klassieke functionalisme richtten en om te beginnen
buiten de industriële productie naar nieuwe oplossingen zochten. Het omvat stilistisch totaal verschillende
formele uitingen tussen anarcho-design, neobarok en
minimalisme. Ironie, provocatie, stijl- en materiaalmix
waren de trendy creatieve middelen. Een typische
organisatievorm van het nieuw design zijn groepen van
vormgevers en producenten waar unicaten en werken
met een bijna ambachtelijk karakter konden worden
gerealiseerd – een principe dat vandaag nog door
enkele designers zoals Michele de Lucchi wordt voortgezet en door andere designers nieuw wordt ontdekt.
In galerijen en kunstbeurzen laten zij hun ontwerpen

als unicaten verkopen. In het nieuw design, vertegenwoordigd door groepen zoals Kunstflug en Ginbande
alsook door individu’s zoals Stiletto, ontwikkelde zich
uit de filosofie van het nieuw design een combinatie
van artistiek elitebewustzijn en individualisme die echter geen groot publiek kon bereiken.
NIEUWE EENVOUD
Een in de Engelse avant-garde geformuleerde „back to
basic“-designfilosofie, die in de jaren 1990 als afwijkende houding tegenover de trend naar luxe en de cult
van consumptie van de jaren 1980 een uiterst strakke
esthetiek en productstijl ontwikkelde. Als belangrijkste
vertegenwoordiger naast Ron Arad, Tom Dixon e.a.
geldt vooral Jasper Morrison. De stijl ontwikkelde zich
uit het nieuw design (vgl. Nieuw design). Ruwe materialen zoals onbehandeld staal, multiplex of beton, een
experimentale of minimalistische vormgeving en de
verwerking van gevonden materiaal tot readymades
zijn typische elementen. De motivatie ligt minder in
consumptiebeperking, maar eerder in de oproep tot
consumptiekeuze en een consequentere kwaliteitsoriëntering.
NOSTALGIE ⁄ NOSTALGISCH
Nostalgie (van het Latijnse „nostalgia“ = heimwee, van
het Griekse „nóstos“ = terugkeer en „álgos“ = pijn)
duidt op de herinnering aan vroegere tijden: gevoelen
van een vaag, op het verleden gericht verlangen die
ertoe aanzetten vroegere (stijl-)verschijningen in de
kunst, de muziek, de mode, e.a. te verheerlijken of
weer tot leven te wekken. Nostalgisch design of nostalgie kan zich verwerkelijken in producten en in gecreëerde werelden maar ook in de muziek in het citeren
van flower power-stijlelementen van de muziek van de
jaren 1960 of 1980. Daarbij gaat het om de zo exact
mogelijke reconstructie van iets uit het verleden, zonder
iets nieuws toe te voegen of door de combinatie van
oud en modern een nieuw vormgevingsprincipe te
vinden (vgl. Retro) (vgl. A XOR Montreux).
OPULENTIE ⁄ OPULENT
Het adjectief opulent (van het Latijnse „opulentus“ =
vermogen, macht) staat voor rijkelijk of voortreffelijk
(maaltijd) of met veel werk, weelderig vormgegeven.
Een opulente vormgeving laat vaak een overdreven
indruk achter als ze niet in een stilistisch authentieke
samenhang staat (bijvoorbeeld binnen een organisch
designconcept).
ORGANISCH DESIGN
Organisch design staat zowel voor een stijlrichting als
voor een vormgevingsprincipe resp. een constructie-

principe. Als stijlbegrip vormt het de tegenstelling met
geometrische, functionalistisch-zakelijke stijlrichtingen,
omdat het zich aan organische vormen en soms ook
aan anorganische, vooral kristallijne structuren oriënteert, die beide in de natuur voorkomen. Krachtige
welvingen en dynamische rondingen zijn klassieke
kenmerken van organische vormgeving. Typisch, maar
niet uitsluitend, zijn amorfe, natuurlijk lijkende vormen
die de natuur symboliseren om zo een weldoende
natuurlijke indruk te wekken. Veel ontwerpen zijn
een zinspeling op gegroeide of door natuurgeweld
geslepen structuren. Als vormgevingsprincipe komt het
organisch design in veel verschillende stijlrichtingen
voor. Er bestaat hiervoor geen stilistische eenheid.
Een organisch vormgevingsproces is veeleer in een
traditionele en in een hightech- of minimalistische
stijlinrichting terug te vinden. Typisch is hier niet de
stilistische uitdrukking maar het de natuur nabootsende constructieprincipe (cellulair, netwerkvorming,
skeletachtig, kristallijn, enz.). De klassieke statische
steun-last-combinatie wordt ten gunste van een elastische en vrijer werkende constructie opgegeven. Alle
organische objecten hebben een van binnen naar
buiten ontwikkelde vormgeving en een benadrukking
van de emotionele uitdrukking gemeen. Wederkerende
technieken zijn een asymmetrische opbouw, vloeiende
lijnen en een zachte vormgeving, gerichte structuren,
plastische volumes en een dynamische vormentaal.
In de organische architectuur lijken de bouwwerken
soms te groeien en soms qua vorm van binnen naar
buiten te exploderen. In de architectuur waren Frank
Lloyd Wright (Guggenheim museum New York), Eero
Saarinen en in Duitsland vooral Hans Scharoun richtinggevend. Vandaag vertonen futuristisch aandoende
architecturen van Frank O. Gehry, Zaha Hadid of van
het Kunsthaus Graz von Peter Cook opnieuw meer en
meer organische vormgevingselementen. Als uitmuntende vertegenwoordigers van het organisch design
gelden Ron Arad, Luigi Colani, Massimo Iosa-Ghini,
Ross Lovegrove (zetels voor Japan Airlines, 2002) en
Philippe Starck. Organisch vormgegeven objecten
zijn vaak ergonomisch gevormd en vandaag vaak uit
hoogwaardige, duurzame, bij het product passende
materialen vervaardigd (vgl. A XOR Starck Organic).
ORIGINEEL
Origineel (van het Latijnse „origo“ = oorsprong)
heeft een meerlagige betekenis. In tegenstelling tot
vervalsing wordt daarmee een echt product of ding
bedoeld. Tegenover de kopie staat het origineel als
het onveranderde, niet gereproduceerde exemplaar
dat door de kunstenaar zelf is gecreëerd. Het kan
echter ook de betekenis van een oerversie of een voor-
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beeld hebben en dan duiden op de eerste versie van
een tekst, een boek, een foto, een kunstwerk of ook
het afgebeelde model. Een object wordt ook origineel
genoemd, als het op zijn manier nieuw, oorspronkelijk,
creatief, geestrijk is. In deze context beschrijft het
adjectief origineel een zelfstandig, onvergelijkbaar,
buitengewoon iets.
ORNAMENT
Het ornament (van het Latijnse „orno“ = versieren,
sieren, uitrusten) is een vaak abstract of abstraherend motief dat zich meestal herhaalt. Als siervorm
maar ook als symbool heeft het een duizendjarige
geschiedenis voordat het na een hoogtepunt in de
jugendstil door de functionalisten werd zwartgemaakt.
Ornamenten zijn te vinden op stoffen, behang of in de
architectuur aan bouwwerken. Het begrip ornament
wordt vaak ten onrechte verwisseld met de begrippen
versiering of decoratie die beide een concentratie van
sierelementen in een verfraaide functie beschrijven.
Ornamenten zijn echter vaak onderdelen of motieven
in de decoratieve kunst, bijvoorbeeld in de artisanale
kunst. Als afzonderlijk siermotief maakt het deel uit van
de decoratie.

248

PLASTIEK ⁄ PLASTISCH
Plastiek duidt op een reëel, driedimensionaal object
(beeldende kunst). In het taalgebruik worden de
begrippen plastiek en sculptuur vaak als synoniem
gebruikt. Beide benamingen zijn zowel op een apart
kunstwerk als ook op de beeldhouwkunst in zijn geheel
als kunstgenre van toepassing. Plastisch als adjectief
(van het Latijnse woord „plasticus“ = toebehorend
aan het vormen) betekent niet vlak maar tastbaar, in
de ruimte uitgevoerd. Bij een tweedimensionale of
taalkundige weergave spreekt men van een plastische
weergave van een voorwerp ⁄ een idee, als dit perspectivisch overtuigt resp. levendig, dicht bij het leven
en indrukwekkend is beschreven.
PLASTISCH
Aanschouwelijke weergave of vormgeving zoals een
schilderij of in de stijl van een schilderij. Een plastische
taal bevat veel vergelijkingen (een boom van een
kerel, een douchestraal zoals een regenbui). Ook een
product kan een plastische vormgeving hebben, als
het een voorwerp als voorbeeld heeft en associaties
oproept (vgl. het vrijstaande handdoekrek van A XOR
Massaud. Hij kan als voorbeeld voor plasticiteit worden gezien: het organische product herinnert aan een
tak.).

POLARISERING ⁄ POLARISEREND
Polarisering (van het Latijnse „polus“ resp. van het
Griekse „polos“ = pool, eigenl. draaipunt) duidt heel
algemeen op het proces waarbij twee of meerdere
tegengestelde posities zich van elkaar verwijderen.
Ook meningen en karakteristieke eigenschappen van
personen, maar ook vragen over de smaak kunnen
polariseren – dat wil zeggen, dat ze ofwel uiterst grote
toestemming ofwel afwijzing wekken. In de vormgeving kan de opbouw van tegengestelde polen een
bewuste spanningsopbouw teweegbrengen – door
bijvoorbeeld een combinatie van organische en geometrische vormentaal, van verschillende materialen of
kleuren of ook door tegenstrijdige boodschappen. Die
boodschappen kunnen ontstaan als vorm en inhoud
zich van elkaar verwijderen of als bekende vormen en
ongewone functies op elkaar stoten.
POSTMODERNISME
Als benaming van de periode duidt postmodernisme
(=namodernisme) (van het Latijnse „post“ = achter,
na) op de tijd na het modernisme met het geloof in de
vooruitgang. In de filosofie, in het taalonderzoek en in
alle creatieve disciplines had het postmodernisme een
grote invloed op de hele westerse cultuur. De discussie
over de tijdelijke en inhoudelijke definitie van wat postmodern precies is, wordt sinds het begin van de jaren
1980 gevoerd. Postmodern denken wil niet alleen als
tijddiagnose worden begrepen. Het wil een kritische
denkbeweging zijn die zich tegen beginselen van het
modernisme richt en alternatieven biedt. In het midden
van de jaren 1970 vormde zich de avant-gardebeweging, die in de jaren 1980 stijlbepalend werd. In de architectuur werd de beweging vooral geïnspireerd door
de Amerikanen Robert Venturi en Charles Jencks en in
het desgin door persoonlijkheden zoals Ettore Sottsass
of Alessandro Mendini resp. door Italiaanse groepen
zoals Alchimia en Memphis. De postmoderne stijl was
oorspronkelijk gedacht als protest tegen de functionalistische vormgeving die geen emoties bezat. In het
design was het een groot commercieel succes dat echter al snel het verwijt te horen kreeg een onpraktische
en willekeurige vormgeving en een deels kitscherige
stijl te zijn. In het postmodernisme werden vormen
meestal als citaat gebruikt – speels, decoratief en vaak
zonder echte functie. Niet het nieuw uitvinden maar
het nieuw combineren en nieuw toepassen van vormen
en ideeën geldt als origineel. Als artistieke technieken
domineren deconstructie, sampling en mixen van bestaande dingen. Vroegere stijlen worden deels op een
ironische manier in scène gezet. De voornamelijk in de
architectuur gevoerde postmoderne discussie over de
betekenis van vormen (als afkeer van het monotone

functionalisme in de „Internationale Stijl“) vond ook in
het design weerklank. De communicatieve functie van
de voorwerpen kreeg weer meer aandacht. Sindsdien
houden architectuur en design zich weer intensiever
bezig met de „taal van de objecten“.
PROPORTIE ⁄ PROPORTIONEEL
In de esthetiek duidt proportionaliteit op verhoudingen die voor het oog uiterst „aangenaam“ zijn. In
de beeldende kunst wordt proportie de (als ideale
maatstaf geldende) verhouding van de lichaamsdelen
onderling en ten opzichte van het geheel gemeten en
in de architectuur de breedte-, hoogte- en dieptematen
in verhouding tot het totale bouwwerk (vgl. Gulden
snede). Het gevoel dat de proporties in evenwicht zijn
berust niet op toeval. Het is veeleer biologisch, esthetisch en cultureel gedetermineerd – de Europeanen
vinden Amerikaanse auto’s in hun geheel weliswaar
buiten proportie maar toch in zichzelf harmonisch,
terwijl het schoonheidsideaal van overdreven lange
halzen bij Afrikaanse culturen ons gevoel van proportie
ten zeerste irriteert, omdat hier de verhouding van een
deel ten opzichte van het geheel gestoord lijkt. In de
mode verandert de smaak sneller dan op andere gebieden, terwijl in de proporties in de architectuur ook
structureel moeten worden berekend.

echtheid vertegenwoordigt, wordt hier – in tegenstelling tot het minimalisme – niets verborgen om een
homogene en gladdere indruk te maken. Alle dingen
moeten voor zichzelf spreken. Typische kenmerken
zijn een gereduceerde materiaalmix, onbehandelde
oppervlakken, helderheid door scherpe lijnen, geometrische of archetypische vormen (ook traditionele,
eenvoudige vormen), tendentieus homogene kleuren
of harde contrasten met weinig primaire kleuren,
zwart-wit-combinaties en grijstinten. Structuur, tijdloosheid en substantie zijn kenmerkend voor het purisme
(vgl. A XOR Uno).
RADICAL DESIGN
Een in de late jaren 1960 tot de late jaren 1970 actieve Italiaanse tegenbeweging van het functionalisme en
de gevestigde smaak. De vertegenwoordigers waren
maatschappijkritisch gemotiveerd. Ze drukten zich niet
zozeer uit met concrete producten als wel met tekeningen, fotomontages en projecties. De tot het radical
design behorende groepen Superstudio, Archizoom,
Alchimia e.a. verdedigden anti-industriële tendensen.
Als geestelijke vader geldt de Oostenrijks-Italiaanse
designer Ettore Sottsass (1917–2007), een van de
meest onconventionele vormgevers van de 20ste
eeuw.
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PURISME ⁄ PURISTISCH
Purisme (van het Latijnse „purus“ = puur resp. van het
Franse „le purisme“ = het prurisme) wordt vandaag
meestal met „eenvoud“ gelijkgesteld. Het purisme is
een stijlrichting van de moderne kunst en architectuur
van de 20ste eeuw. Het begrip komt echter oorspronkelijk uit de taalkritiek waar een pure, onvervalste, van
alle vreemde objecten bevrijde stijl wordt verlangd.
Purisme wil een culturele bijzonderheid zo authentiek,
oorspronkelijk en puur als enigszins mogelijk bewaren.
In dit opzicht kan ook een zuivere classicistische vormgeving als puristisch worden gezien. Purisme is daarom
altijd met een bepaalde strengheid verbonden. Als
vormgevende houding is het purisme ontstaan uit een
uit het Russische constructivisme afgeleide esthetiek,
die een duidelijke, strenge kunst op basis van puur
architectonische en geometrische vormen eiste. Het
ideaal is de compositie uit elementaire geometrische
vormen waarbij tegelijk puur decoratieve effecten
worden vermeden. In de huidige, voornamelijk op het
design gerichte zin is purisme een extreem gereduceerde vormentaal met een bijna ascetische esthetiek.
Hier kan ook een morele component doorklinken:
Bescheidenheid in de uiterlijke, formele vormgeving die
een bijna sacrale concentratie op innerlijke kwaliteiten
moet leggen. Omdat het purisme ook het ideaal van

RETRO
Retro (van het Latijnse „retro“ = achterwaarts) duidt
in veel bereiken op gericht aan oudere tradities of
kenmerken aanknopende verschijningen. Bij dit trendfenomeen resp. cultureel fenomeen van de moderne
tijd worden culturele souvenirs uit de voorbije decennia
van alledaags voorwerp tot muziekstuk op verschillende wijze opnieuw opgenomen en nieuw verwerkt.
Omdat het eerder een stijlprincipe is dan een speciale
stijl (bijvoorbeeld uit de jaren 1970), is een retrostijl niet
aan een bepaalde periode gebonden. In het design
wordt dat tot uiting gebracht door formele aanleuning
aan traditionele voorbeelden zonder dat de designer
zich aan het origineel gebonden voelt. Ook als in
het retro-design toch wel nostalgische weerklanken te
vinden zijn, staat het interesse aan formele variatie op
de voorgrond. Bij de hoogwaardige retro-voorbeelden
gaat het daarom eerder om een inhoudelijke imitatie
resp. om een formele nieuwe creatie die gebruikmaakt
van associaties dan om een gewone kopie (vgl.
A XOR Montreux).
RUIMTECONCEPT
Een concreet ruimteconcept omvat verschillende factoren uit architectuur en binnenhuisarchitectuur. Een goed
ruimteconcept houdt rekening met het gebruik van de
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ruimte in het licht van verschillende levensscenario’s en
maakt daardoor bepaalde gebruiksstructuren mogelijk.
De ruimtewaarneming wordt vooral bepaald door de
verhouding van de ruimteonderdelen (zichtassen en de
vorming van nissen, luchtruimtes door vides of halfhoge
muren, etc.), licht en materialen als ook door de vormgeving en het kleurklimaat.
SCULPTUUR ⁄ SCULPTURAAL
Een sculptuur (van het Latijse „sculpere“ = iets snijden,
beelden, beitelen) is een plastisch, driedimensionaal
lichaam, meestal met een artistieke aanspraak, dat zijn
effect ontplooit doordat het vanuit meerdere perspectieven een formele en vaak symbolische uitdrukkingskracht heeft en zich duidelijk van de omgeving onderscheidt (vgl. plastiek). Een sculpturaal designelement
ontwikkelt een eigen, zelfstandige expressie doordat
het zich van de omgeving losmaakt en de ruimtewaarneming duurzaam beïnvloedt (vgl. A XOR Edge).
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SPANNING
In de fysica betekent spanning een kracht in de kern
van een elastisch lichaam. In het design geldt hetzelfde, alleen dat het lichaam meestal niet elastisch is en
de kracht zich niet als fysische maar als visuele en
emotionele energie ontplooit. Spanning wordt door
polarisering of hiërarchisering bereikt en draagt ertoe
bij een object begerenswaardig en langdurig attractief
te maken.
STIJL
Stijl duidt op iets dat met het oog op uitdrukkingsvorm,
vormgeving, gedrag of handelwijze typisch is. Stijl is
echter niet alleen een individuele uitdrukkingswijze.
Het is ook de typische manier van weergave en
uitdrukking van een periode (zoals de jugendstil), een
streek (bijvoorbeeld het Italiaanse „Bel Design“) of een
kunstenaar ⁄ een groep van kunstenaars of designers
(Bauhaus, Memphis etc.). Een stijl is gekenmerkt door
wederkerende, karakteristieke eigenschappen, door
de keuze en het gebruik van vormen. Als deze eigenschappen een uniform, bij veel individu’s aanwezig patroon vormen, spreekt men in de beeldende kunst van
een stijlrichting. Als deze uitdrukkingsmiddelen zich tot
een persoonlijke stijl ontwikkelen, spreekt men van een
individuele stijl die in de kunst, in het design of in de
mode terug te vinden is. Een stijl kan echter ook onafhankelijk van persoonlijkheden en tijdperken archaïsch,
ideaal of naturalistisch worden genoemd. In het design
zijn vooral de stilistische categorieën functionalistisch,
minimalistisch, organisch en klassiek wijdverbreid.

STIJLMIX
Een combinatie van stijlelementen van verschillende
herkomst – bijvoorbeeld van verschillende historische
samenhangen (vgl. eclecticisme) of esthetische vormgevingsrichtingen. Normaal worden hierbij telkens
producten met een verschillend design gebruikt en niet
verschillende stijlen binnen een product ⁄ een collectie
met elkaar vermengd, zodat de stijlen herkenbaar blijven. In het interior design is dit een gangbare methode;
de stijlelementen worden meestal zuinig gedoseerd
om accenten en contrasten te zetten, om op die manier
een spanning op te bouwen en vertrouwde zichtwijzen
te doorbreken. Een minimalistische of puristische ambiance krijgt daardoor een individuele stempel. Het doel
is een nieuwe kijk op de dingen te provoceren die
omwille van hun gladde perfectie als esthetische norm
gelden.
STIJLVOL
Stijlvol als adjectief betekent in een passende stijl; met
een typische stijl; een bewijs van goede smaak. Een
mooie vormgeving die door harmonie van de afzonderlijke elementen en door het uniforme totaalbeeld
overtuigt, wekt meestal ook de indruk van een stijlvolle
hand.
STRINGENT
Bondig, dwingend, streng zowel in de logische als in
de esthetische betekenis (van het Latijnse „stringere“ =
strikt). Een stringente opbouw in de vormgeving duidt
op een consequente, logische of noodzakelijke samenhang die zowel esthetisch als functioneel gemotiveerd
kan zijn (vgl. Consistent design).
STROOMLIJNVORM
De stroomlijnvorm is in het algemeen de druppelvorm
van een lichaam of een voorwerp die zich door een
lage stromingsweerstand van het langsstromende medium, meestal lucht of water, onderscheidt. Voorbeelden
zijn vaak in de natuur terug te vinden. In het transportdesign is de stroomlijnvorm meestal het resultaat van
aerodynamische studies in bijvoorbeeld vliegtuig- en
autobouw. De spits toelopende vorm zoals bij een
fietshelm van wielrenners is typisch. In de designgeschiedenis speelt de stroomlijnvorm – ook Streamline
Moderne genoemd – vooral in de Verenigde Staten
van de jaren 1930 tot 1950 een grote rol. Van daaruit
verspreidde de vorm zich als decoratief vormgevingselement ook naar het Wirtschaftswunder-Duitsland.
De „streamline“ werd hier als teken voor vooruitgang
en dynamiek in willekeurige alledaagse voorwerpen
overgenomen. Niet alleen auto’s en bussen, maar
ook gebouwen, kinderwagens, koffiezetapparaten en

puntenslijpers uit die tijd zijn gekenmerkt door turbineachtige vormen en spits toelopende sierlijsten.
SYMBOOL ⁄ SYMBOLISCH
Symbool (van het Griekse „symbolikós“ = herkenningsteken) is een beeld voor iets anders, een door conventies gedefinieerde betekenisdrager die als kenteken,
embleem of zinnebeeld fungeert. Zijn functie als teken
krijgt het doordat het plaatsvervangend voor iets staat
dat niet wordt waargenomen. Symbolisch betekent dus
op de eerste plaats „plaatsvervangend“ of „verwijzend
naar een diepere ⁄ verborgen zin“. In de designcontext
zijn symbolen minder directe tekens (zoals ze in de
taaltheorie gelden en op verkeersborden te zien zijn)
als wel indirecte tekens. Ze gan verder dan de eigenlijke betekenis van het voorwerp zelf. De betekenis van
symbolen zoals ze in godsdiensten, mythen of kunst
voorkomen, kan vaak niet rationaal worden vertaald of
geïnterpreteerd. Een gelijkaardige diepere betekenis
kan weliswaar ook in het design worden teruggevonden, maar toch hebben symbolen hier eerder een emotionele functie. Ofwel representeert de vorm zelf een
vertrouwde, conventionele wereld (zoals de oorfauteuil
of de A XOR Starck mengkraan naar het voorbeeld
van een pomp (vgl. Archetype), ofwel staan aparte
vormgevingselementen voor iets dat buitenaf ligt – zoals de kleur goud voor luxe en chroom voor hightech
of de vorm van een blad voor natuur. De symbolische
functie van design (in tegenstelling met de weergavefunctie, waarmee gebruik en bediening worden aangegeven) blijkt uit de verwijzing naar maatschappelijke
contexten. Zo symboliseerde de stijl van het Bauhaus
avant-gardedenken, het functionalisme de industriële
vooruitgang, de cottagestijl het eenvoudige leven en
minimalisme verfijning en hightech-comfort.
SYMMETRIE
In de Griekse oudheid werd het esthetische principe
van de symmetrie (van het Griekse „symmetría“ =
gelijkmatigheid) voor het eerst beschreven als het evenwicht dat blijkt uit de verhouding van het geheel ten opzichte van de delen. Later – vooral in de barok – stond
het spiegelen van alle delen van het geheel langs
een middellijn op de voorgrond. In de vormgeving
betekent symmetrie zoveel als gelijkmatigheid – twee
of meer elementen zijn proportioneel en formeel gelijk
aangebracht en staan ruimtelijk in een duidelijke relatie
met elkaar. Een symmetrische opbouw werkt meestal
met geometrische basisvormen; daardoor wordt een
klassieke indruk bereikt. Beweging binnen een symmetrische opbouw heeft altijd een duidelijk richting.
Ordening in spiegelbeeld, axialiteit en wederkerende
vormen hebben dan een gerichte indruk van beeld of

ruimte als resultaat. In de psychologie van de waarneming komt de symmetrie de menselijke behoefte naar
orde tegemoet. Zo gold de symmetrische structuur van
het menselijk lichaam in de renaissance als ultimatieve
maatstaf voor de kunst. Een symmetrie in de natuur –
bij een schelp, kristallijne structuren, een meer of een
regelmatig veranderende loop van een rivier – maakt
het herkennen en oriënteren voor de mens makkelijker.
De aanblik voelt aangenaam aan. Gedragsonderzoek
heeft aangetoond dat de meeste mensen symmetrische
gelaatstrekken attractief vinden. In de architectuur is de
symmetrie bekeken vanuit statisch oogpunt belangrijk.
Maar ook esthetisch leidt een symmetrische opbouw
altijd tot een spanningscompensatie.
TIJDGEEST ⁄ EIGENTIJDS
De tijdgeest, een internationaal gebruikt begrip van
de filosoof Johann Gottfried Herder (1744–1803),
spiegelt het algemeen intellectuele en culturele klimaat
of de bijzonderheid ⁄ mentaliteit van een tijd weer en
strekt zich vaak uit over een periode van meerdere
generaties (tijdperk). De cycli waarin de waarden veranderen worden toenemend korter en vinden binnen
generaties plaats. De tijdgeest verandert of vernieuwt
zich met steeds kortere tussenpozen. Meestal wordt
het adjectief eigentijds als synoniem voor tegenwoordig, actueel gebruikt. Streng genomen wijst het begrip
echter niet op de huidige situatie maar op de op een
bepaald (historisch) tijdstip geldige stand van zaken.
Schiller was bijvoorbeeld tijdgenoot van Goethe, en
daardoor werd de eigentijdse literaire stroming Sturm
und Drang door revolutionaire tendensen bepaald.
Ze spiegelde daarmee de tijdgeest van de verlichting
weer.
TIJDLOOS
Niet tijdsgebonden, niet onderworpen aan een
bepaalde mode of periode. Tijdloos is een op heel
verschillende manieren gedefinieerd begrip dat in gelijke mate betrekking kan hebben op gebeurtenissen,
personen of zaken. Tijdloos design is in het taalgebruik
een lang te beschouwen esthetiek die niet (zo snel) uit
de mode raakt (vgl. klassieker).
TREND
Het begrip trend (van het Engelse „trend“ = zich neigen, streven) staat voor een bepaalde richting of een
bepaalde manier waarop zich iets ontwikkelt en wordt
vaak in de mode maar ook in de economie gebruikt.
Volgens Zukunfstinstitut (www.zukunftsinstitut.de) zijn
„Trends minder sporadische observaties als wel complexe gehelen die in verbinding staan met veelvuldige
en complexe veranderingen“. Sinds de jaren 1980 is
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er het trendonderzoek in de algemene betekenis dat
veranderingen en stromingen op alle gebieden van de
samenleving beschrijft. Het trendonderzoek observeert
en beoordeelt nieuwe ontwikkelingen. Het houdt zich
bezig met veranderingen van levensstijlen en consumptiegedrag op de meest uiteenlopende gebieden
zoals media, cultuur, entertainment of technologie. Een
uiterst belangrijke wending in de samenleving noemt
men „ommezwaai“; zo genoemde „megatrends“ zijn
heel belangrijke, globale ommekeren en voorschriften
in een bepaalde richting; ze markeren veranderingen
die al lang vormen en dit ook nog lang zullen doen.
Voorbeelden zijn connectiviteit, urbanisatie en individualisering.

wereld beschreven als hun omgangsvormen en gedrag
als urbaan gelden. Met het begrip urban design wordt
de stedelijke planning en de stedenbouw bedoeld.
Het omvat de planning en het ontwerp van alle bouwkundige maatregelen voor de ruimtelijke vormgeving in
een stad of op het platteland. Daartoe behoren openbare gebouwen, woongebouwen, vrije oppervlakken
of infrastructuur in gelijke mate. Met betrekking tot
producten en interior design staat vormgeving met een
urbane touch of een urbaan karakter voor een vooral
op huidige metropolen uitgerichte bruikbaarheid. Urbane interieurelementen passen perfect in lofts en flats
en zijn gekenmerkt door een eerder strakke elegantie
zonder versieringen of andere representatieve details.

ULMER SCHULE
De Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm (1953 tot
1968) geldt als de meest succesvolle Duitse designschool sinds het Bauhaus. De Bauhaus-student Max Bill
systematiseerde er de Bauhaus esthetiek en transfereerde deze in het moderne functionalisme dat gedurende
tientallen jaren het begrip design bepaalde.

VORMENTA AL
De manier waarop een voorwerp of ruimte met behulp
van formele elementen een bepaalde uitdrukking
weergeeft wordt vormentaal genoemd. Ruimtes en
voorwerpen communiceren hier niet met behulp van
woorden maar door de manier van indeling en door
visuele verwijzingen − bijvoorbeeld een greep in de
vorm van een blad. Het begrip „vormentaal“ neemt het
beeld op dat de afzonderlijke elementen (inbouwdelen, lijnen, kleuren, enz.) zoals woorden van een taal
een bepaalde uitdrukking kunnen weergeven door de
manier waarop ze gearrangeerd zijn: een voorwerp
kan daarom zacht of agressief, expressief of geconcentreerd, decent of luid, minimalistisch of sculpturaal
zijn.

UNICA AT
Een unicaat (van het Latijnse „unus“ = een, een enkele)
is een object of een product dat zo maar één keer
bestaat. Hoewel het (democratische) wezen van het
design eigenlijk in de reproductie en in de serieproductie ligt, zijn unicaten vandaag niet meer alleen op
de kunstmarkt te vinden; ook designproducten worden
veeleer unicaten in de vorm van speciale edities of als
uniek ontwerp (vgl. A XOR Signature).
UNIVERSAL DESIGN
Een design van producten, apparaten, systemen,
gebouwen en omgevingen die zo gevormd zijn dat
ze voor zoveel mogelijk mensen zonder verdere
aanpassing of specialisatie en door mensen met
verschillende vaardigheden in verschillende situaties
kunnen worden gebruikt. Een werkgroep rond de
Amerikaanse architect Ronald L. Mace, op wie het
concept van het universal design teruggaat, werkte
de belangrijkste vormgevingsprincipes uit. Naast de
principiële eisen aan goed design zoals esthetiek en
een lange levensduur zijn dat bruikbaarheid, flexibiliteit
in het gebruik, eenvoudige en intuïtieve bediening, een
hoge fouttolerantie, veiligheid en ergonomie.
URBAAN
Het adjectief (van het Latijnse „urbanus“ = tot de stad
behorend of urbs = stad) staat voor stedelijk, typisch
voor de stad resp. voor het stedelijk leven. Individuen
worden als gevormd of wereldwijs ⁄ als man van de

ZINNELIJKHEID ⁄ ZINNELIJK
Zinnelijkheid betekent in de omgangstaal het op de
zintuigen gerichte bestaan resp. het ontvankelijk zijn
van de zintuigen voor indrukken van buitenaf. Het
vermogen van perceptie (het waarnemingsvermogen)
maakt het ons mogelijk de wereld die ons omgeeft
naar stof en vorm te interpreteren, de buiten ons
aanwezige dingen inclusief hun eigenschappen en
veranderingen waar te nemen en te onderscheiden.
Als zinnelijkheid wordt in het algemeen taalgebruik
ook vaak een soort erotiek gezien. Zinnelijkheid
betekent ook, in tegenstelling tot de autonomie van de
praktische rede, het geheel van „zinnelijke“ drijfveren,
de neigingen, begeerten en passies die ofwel direct
gebaseerd zijn op de behoeften van het lichamelijk organisme, zoals de drang om te eten, of op het gevoel
van lust en onlust. Zinnelijk als adjectief beschrijft iets
dat met de zintuigen wordt waargenomen, daarop gericht is of door de zintuigen verschaft wordt. Bovendien
wordt zinnelijk gebruikt als producten de menselijke
zintuigen bijzonder aanspreken. Design is zinnelijk als
het op emotionele wijze aanspreekt, als het de zintui-

gen zoals voelen, zien of proeven positief stimuleert.
Daarom wordt zinnelijk design vaak met een aangename haptiek of een evenwichtige optiek verbonden (vgl.
Gulden snede) (vgl. A XOR Starck Organic).
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PERFEC TIE TOT IN H E T KLEINSTE
DE TAIL : OVER ZICHT VAN A XOR
F I N I S H P L U S O P P E R V L A K K E N , T E C H NOLOGIEËN EN STR A ALSOORTEN .

AXOR FINISHPLUS OPPERVL AKKEN
Beschikbaar vanaf 1 stuk

Brushed Brass
-950

Polished Gold Optic
-990

Brushed Gold Optic
-250

Brushed Bronze
-140

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Brushed Nickel
-820

Stainless Steel Optic
-800

Polished Black
Chrome
-330

Brushed Black
Chrome
-340

Satin Black
-350

Brushed Chrome
-260

Polished Nickel
-830

Beschikbaar vanaf 30 stuks

Polished Chrome
-020

Satin Black is exclusief voor producten
van de A XO R MyEdition collectie en
andere aanvullende producten zoals
douches en accessoires verkrijgbaar.

Polished Bronze
-130

Polished Brass
-930

A XOR TECHNOLOGIEËN

AirPower
Met lucht verrijkt water
vormt volle druppels,
die fluweelzacht op
de huid vallen.

PowderRain

QuickClean

Uiterst fijne siliconen
sproeiers met meerdere
openingen per sproeier
verdelen het water op een
onvergelijkbaar fijne manier.

Snel en eenvoudig verwijderen van kalkresten door
flexibele siliconen noppen.

EcoSmart
De mengkranen en
douches verbruiken tot 60
procent minder water dan
traditionele producten.

Hot

Select
Met de Select-knop in de
douche van straalsoort of
douche veranderen, het
water aan de mengkraan
in- en uitschakelen.

Cool

CoolStart

Bij neutrale greeppositie
stroomt automatisch
koud water.

ComfortZone
Definieert de individueel bruikbare ruimte tussen
fontein en mengkraan. Hoe groter de ComfortZone,
hoe veelzijdiger de gebruiksmogelijkheden.

AXOR STRAALSOORTEN

PowderRain
Zachte druppels omhullen het
lichaam als een cocon van
water. Voor hoofddouches.

Rain XL
Een grootse douchebelevenis
– omgeeft het hele lichaam.
Voor hoofddouches.

Mono
Een intensieve, gebundelde straal.
Verfrist en ontspant puntsgewijs.
Voor hand- en hoofddouches.

Intense PowderRain
Een krachtige, geconcentreerde
douchestraal stimuleert lichaam
en geest. Voor hoofddouches.

RainAir
Met lucht verrijkt water. Voor zachte
douchtedruppels in een volle waterstraal. Voor hand- en hoofddouches.

RainFlow
Een krachtige watervalstraal. Stroomt
breed over het lichaam zoals een
waterval. Voor hand- en hoofddouches.

Rain
Een krachtige en volle straal met
vitaliserende werking. Perfect
geschikt om het haar uit te spoelen.
Voor hand- en hoofddouches.

WhirlAir
Een geconcentreerde waterstraal.
Uiterst geschikt voor de massage van
lichaamsdelen. Voor handdouches.

RainStream
Volumineuze waterparels. Exact
gecomprimeerd tot aparte, parallel
lopende strengen. Een zinnelijke
belevenis — onafhankelijk van de
lichaamslengte. Voor hoofddouches.
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