Axor Citterio
Een nieuwe badkamer,
nieuwe producten, nieuwe inspiratie!

Axor Citterio.
De verdere ontwikkeling van
deze succesvolle collectie.
Met de introductie van de Axor Citterio badkamercollectie in
2003 werd het begrip luxe in de badkamer opnieuw gedefinieerd. Nu wordt deze collectie, succesvol in zowel particuliere
badkamers als in projecten, uitgebreid en aangevuld met producten die de unieke waarde van Axor Citterio uitdrukken: helderheid, continuïteit en luxe in zijn puurste vorm. Iedere dag opnieuw toont Axor Citterio de waarde van water als levenselement.
Gedetailleerd, helder van vorm, uniek in zijn mogelijkheden. De
nieuwe producten in deze collectie bieden nog meer mogelijkheden om de badkamer individueel en op hoog niveau vorm te
geven. In deze brochure presenteren wij de belangrijkste
design- en verkoopargumenten over de nieuwe producten. Tevens
laten wij u zien hoe de verschillende opvallende elementen
van de Axor Citterio badkamer zowel in badkamers als in een
showroom gerealiseerd kunnen worden.
Ontdek het veelvoud aan nieuwe mogelijkheden om uw badkamer
te kunnen vormgeven met de uitgebreide collectie van Axor Citterio.
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De nieuwe badkamer:
frisse ideeën voor de indeling van de ruimte.
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Axor Citterio

Met de uitbreiding van de Axor Citterio collectie bieden wij u een
nieuwe badkamerinrichting. Net als in de badkamer van 2003,
spelen natuurlijk licht, segmentatie en transparantie van de ruimte
een belangrijke rol. Het gebruik van hoogwaardige materialen
onderstreept de superieure kwaliteit van de Axor Citterio producten.
Het nieuw design overtuigt door het contrastrijk effect van wit
en zwart marmer. Laat u inspireren door de vormgeving van dit
ruimteconcept en de sfeer van de Axor Citterio badkamer. In onze
planningsoverzichten vanaf pagina 12 tonen wij u hoe de nieuwe
Axor Citterio collectie ruimte geeft voor uw persoonlijk design
en interpretatie.
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De nieuwe producten:
slank, elegant en veelzijdig.
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Axor Citterio

De producten uit de Axor Citterio collectie kenmerken zich door hun
superieur design, kwaliteit en vakmanschap en belichamen de waarde
van water. Zachte, ronde vormen symboliseren dit kostbaar element.
Tegelijkertijd overtuigen zij door hun helder lijnenspel. Axor Citterio
is de perfecte verbinding tussen hoekig en rond, tussen tijdloos en
modern. De bestaande collectie is uitgebreid met drie nieuwe
ééngreeps wastafelmengkranen en een elegante oplossing voor het
bidet. Bijzonder indrukwekkend zijn de briljante oppervlakken en de
precieze, rechtlijnige vormen. De slanke kranen stralen elegantie uit
en bieden een maximaal bedieningscomfort.
De nieuwe Axor Citterio hoofddouche vertegenwoordigt zowel excellent design als perfectie op het gebied van douchen. De verschillende
krachtige straalsoorten zorgen voor een intensieve en vitaliserende
douchebeleving. Op de volgende pagina´s leest u alles over de
nieuwigheden in de Axor Citterio collectie en hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

●

Subtiele luxe: tijdloos design, perfect in vorm
en functie

●

Superieure design- en productiekwaliteit garanderen
duurzaamheid

●

De luxe oppervlakken en heldere vormen reflecteren
de rijkdom van het element water

●

Nieuwe techniek resulteert in slankere en hogere kranen

●

Continuïteit en een grotere productkeuze in de
complete Axor Citterio collectie maken het mogelijk
een harmonieuze badkamersfeer te creëren
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Axor Citterio ééngreeps
wastafelmengkraan
met hoge uitloop

De hoge uitloop is een karakteristiek stijl- en designelement van
de succesvolle Axor Citterio
3-gats wastafelmengkraan. Door
de innovatieve combinatie van
de klassieke hoge uitloop en de
geïntegreerde Joystick keramische
cartouche, is een nieuw meesterwerk voor iedere wastafel ontstaan. De geheel in de uitloop
weggewerkte perlator reduceert
het waterverbruik tot 5 liter per
minuut en geeft een volumineuze
straal.
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Axor Citterio

Axor Citterio ééngreeps
wastafelmengkraan 180 mm

De karakteristieke combinatie van
heldere lijnen, harmonieuze cirkels
en zachte, ronde vormen is direct
herkenbaar. De geproportioneerde verhouding tussen hoogte en
lengte van de uitloop, zorgt voor
een comfortabele bediening. De
straalhoek van het water is met de
in de uitloop verwerkte perlator
eenvoudig te verstellen. Dit product
is ook als kleiner model voor een
handwasbak verkrijgbaar.
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Axor Citterio ééngreeps
bidetmengkraan 90 mm

88
174

73,5

Het design van de nieuwe
ééngreeps bidetmengkraan
is gebaseerd op de nieuwe
ééngreeps wastafelmengkraan.
Het kraanlichaam en de uitloop
zijn uit één stuk vervaardigd en lopen daardoor naadloos in elkaar
over. De Joystick-greep zorgt voor
een comfortabele bediening. De
perlator op kogelgewricht is licht
en eenvoudig verstelbaar.
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Axor Citterio hoofddouche

Ø 23

170/170

Met drie verschillende straalsoorten biedt de nieuwe hoofddouche luxe douchecomfort in zijn
puurste vorm. Esthetiek en doordachte functionaliteit vormen een
perfecte combinatie. Met de aan
de zijkant geplaatste verstelknop,
kan er eenvoudig uit de drie
straalsoorten gekozen worden:
regen-, massage- of softstraal. De
straalopeningen worden dankzij
het QuickClean antikalksysteem
tijdens het verstellen van de straalsoorten gereinigd. Door de hoek
van 67° in de douchearm en de
geconcentreerde douchestraal
kan het water optimaal op het
lichaam gericht worden.

282

19
Ø1

Douchearm en sierplaat zijn apart
te bestellen.
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Axor Citterio Showerpipe

Dit compleet voorgemonteerde
opbouw douchesysteem staat
garant voor douchecomfort.
Daarnaast biedt het maximale
installatievrijheid en is zeer geschikt voor badkamerrenovaties.
De hoofddouche laat zich eenvoudig instellen en verwent het hele
lichaam met haar drie straalsoorten: regen-, massage- en softstraal.
De geïntegreerde thermostaattechniek zorgt voor waterbesparing
en een precies instelbare watertemperatuur. De SafetyStop functie
beschermt tegen verbranden.

1198

Ø 119

69

Ø 115

296
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Nieuwe inspiraties:
veelzijdigheid in perfecte vorm.

Inspiratie1
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Water – het centrale element. Bij dit voorstel is het watervoerende blok in het midden van de kamer in een ruimte-in-een-ruimte-oplossing
geplaatst en bundelt de gezamenlijke installaties. De grote, ronde spiegel vormt een spannend contrast met de rechte lijnen van het wastafelmeubel. Direct in het zicht van de ingang bevinden zich de twee symmetrisch ingebouwde wastafels. De op de wand gemonteerde hoofddouche
en het luxueuze bad hebben ieder hun eigen ruimte langs de buitenwanden. Het toilet en bidet bevinden zich binnenin het centrale blok dat
ruimtebesparend wordt afgeschermd met een glazen schuifdeur. Beige tegels in combinatie met donkerrode vlakken laten zien dat Axor Citterio
niet alleen in een strakke zwart/wit badkamer indruk maakt.

Materialen

Axor Citterio producten /aanvullende producten

Vloer

Wastafel

Zijgebied: Graniti Fiandre, tegels New Ground, BeigeGround,
PFP2836, 600 x 300 mm, voegen midden grijs. Midden: Graniti
Fiandre, tegels GEO Design Listelli multiformato, kleurtoon
BeigeGround, semi-mat, D10PF28 300 x 300 mm, doorlopend
voegpatroon.

2 x 3-gats wastafelmengkraan met
kruisgreep en plaat
2 x Flowstar designsifon set
2 x Duravit Vero inbouw wastafel 485 x 310 mm

Wanden

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Graniti Fiandre, tegels GEO Design Listelli multiformato, kleurtoon
BeigeGround, semi-mat, D10PF28 300 x 300 mm, doorlopend
voegpatroon.Linkerwand + douchewand: glaswand van vloer tot
plafond, kleurtoon donkerrood, RAL 3005
Plafond

Geschilderd stucwerk, wit RAL 9016
Wastafel

Systeem voor inbouw wastafels, glanslak afwerking, kleurtoon
donkerrood, RAL 3005
Overige

Schuifdeurelement: Burg RC40 schuifdeurelement + vastglazen element, Aluminium frame met gematteerd glas, ST001 L/R, Spiegel:
handgemaakt, fijne kanten, diameter 1400 mm

# 39134000
# 52110000
# 033048..00

Douche

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3jet hoofddouche
Douchearm voor hoofddouche
Sierplaat voor hoofddouche
Afwerkingsset inbouwthermostaat met kruisgreep
iBox universal inbouwlichaam
Afwerkingsset inbouwstopkraan met kruisgreep
Inbouwlichaam voor stopkraan
Raindance S 150 AIR 3jet handdouche
Muuraansluitbocht Fixfit de Luxe
Porter wandhouder
Isiflex doucheslang 1,60 m
Duravit vlakke douchetub
1593 x 893 mm

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39740000
27412000
27419000
39715000
01800180
39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

#

720092

#
#
#
#
#
#

39443000
13444180
39449000
58186000
58141180
39957000

#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000

Bad

1 x Afwerkingsset 4-gats badrandmengkraan
met kruisgrepen en plaat
1 x Inbouwlichaam voor 4-gats badrandmengkraan
1 x Montageplaat voor 4-gats badrandmengkraan
1 x Afwerkingsset Flexaplus S lediging
1 x Inbouwlichaam Flexaplus voor speciale baden
1 x Acryl bad
Toiletruimte

15 m², schaal 1:10

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

Eéngreeps bidetmengkraan
WC-papierhouder
WC-borstelhouder
Handdoekring
Duravit Vero wandgemonteerd toilet
370 x 540 mm
1 x Duravit Vero wandgemonteerd bidet
370 x 540 mm

# 221709..00
# 223915..00

Voor toepassing van dit voorstel in uw showroom zijn voor de
Axor Citterio inbouwkranen dummy producten beschikbaar.
Controleer alle productspecificaties met het actuele productenassortiment van de fabrikant.
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Inspiratie 2
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Efficiënt en elegant : op een vloeroppervlak van ca. 10,5 vierkante meter, biedt dit voorstel luxe en comfort. Toilet en bidet zijn
als aparte eenheid samengevoegd en worden afgescheiden door middel van een glazen schuifdeur. Het voordeel van deze ruimte-in-een-ruimteoplossing is het ontstaan van een ruime douchehoek. De grote vensterwand rechts zorgt voor natuurlijk licht in de badkamer. De zwart-wit stijl
van de Axor Citterio badkamer wordt verder uitgedragen door de tegels in natuursteen.

Materialen

Axor Citterio producten /aanvullende producten

Vloer

Wastafel

Bij de wastafel en in de toiletruimte: Royal Mosa, Terra Maestricht,
Black & White tegels 600 x 600 mm, wit 200 V mat, voegen wit.
Doucheruimte: Royal Mosa, Terra Maestricht, Black & White tegels
600 x 600 mm, zwart 203 V mat, voegen zwart.

2
2
2
1

Wanden

Douche

Bij de wastafel en in de toiletruimte: Royal Mosa, Terra Maestricht,
Black & White tegels 600 x 600 mm, wit 200 V mat, voegen wit.
Douchehoek: Royal Mosa, Terra Maestricht, Black & White tegels
600 x 600 mm, zwart 203 V mat, voegen zwart.

1 x Showerpipe met thermostaat
1 x Vlak douchesysteem, bijv. Illbruck Poresta Slot

Plafond

Geschilderd stucwerk, wit RAL 9016
Overige

Schuifdeur: Sprinz Motion 500, gezandstraald glas Spiegel: handgemaakt, fijne kanten, 40 mm facetgeslepen hoeken, diameter 1400 mm

x
x
x
x

Eéngreeps wastafelmengkraan 180 mm
Flowstar designsifon set
Duravit 2nd floor inbouw wastafel 600 x 430 mm
Duravit 2nd floor console, Ebony, 2000 mm breed

# 39031000
# 52110000
# 034760..00
#
856c
# 39739000

Toiletruimte

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

Eéngreeps bidetmengkraan
WC-papierhouder
WC-borstelhouder
Handdoekring
Duravit 2nd floor wandgemonteerd toilet,
540 x 370 mm
1 x Duravit 2nd floor wandgemonteerd bidet,
540 x 370 mm

#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000

#

220509

#

223515

Controleer alle productspecificaties met het actuele productenassortiment van de fabrikant.

10,5 m², schaal 1:10
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Inspiratie 3
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Luxe in de kleinste ruimte: dit voorstel is een slimme oplossing om in een kleine ruimte een Axor Citterio badkamer te creëren. Zelfs op een
oppervlak van enkele vierkante meters is het basisconcept van de Axor Citterio collectie te realiseren. Opvallend hierin is de centrale plaatsing van
het wastafelmeubel. Naast de wand bevindt zich de douche, bestaande uit een op de wand gemonteerde hoofddouche en bijpassende Axor Citterio
inbouwkranen. De superieure kwaliteit van deze kleinschalige badkamer wordt onderstreept door de tegels met marmereffect.
Het gemarkeerde gebied in de tekening kan eenvoudig als showroombadkamer ingezet worden.

Materialen

Axor Citterio producten /aanvullende producten

Vloer

Wastafel

Graniti Fiandre, Nero Marquina, porseleinen tegels 600 x 300 mm,
gepolijst. Voegen zwartgrijs. M20L36

1
1
1
1

Wanden

Bij de wastafel: Graniti Fiandre, Michelangelo Statuario, porseleinen
tegels 600 x 300 mm, gepolijst. Voegen wit ATL9936. Doucheruimte:
Graniti Fiandre, Nero Marquina porseleinen tegels, 600 x 300 mm,
gepolijst. Voegen zwartgrijs. M20L36
Plafond

Geschilderd stucwerk, wit RAL 9016
Overige

Spiegel: bijv. van Zierath, Laron8080, achtergrondverlichting,
800 x 800 mm

x
x
x
x

Eéngreeps wastafelmengkraan met hoge uitloop
Flowstar designsifon set
Duravit Vero wastafelmeubel, 850 x 490 mm
Duravit Vero metalen console voor inbouw
wastafels

# 39034000
# 52110000
# 32985..00
# 003071..00

Douche

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hoofddouche 3jet
Douchearm voor hoofddouche
Sierplaat voor hoofddouche
Afwerkingsset inbouwthermostaat met kruisgreep
iBox universal inbouwlichaam
Afwerkingsset inbouwstopkraan met kruisgreep
Inbouwlichaam voor stopkraan
Raindance S 150 AIR 3jet handdouche
Muuraansluitbocht Fixfit de Luxe
Porter wandhouder
Isiflex doucheslang 1,60 m
Vlak douchesysteem, bijv. Illbruck Poresta Limit S

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39740000
27412000
27419000
39715000
01800180
39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

#
#
#
#
#
#

39443000
13444180
39449000
58186000
58141180
39957000

Bad

1 x Afwerkingsset 4-gats badrandmengkraan met
kruisgrepen en plaat
1 x Inbouwlichaam 4-gats badrandmengkraan
1 x Montageplaat voor 4-gats badrandmengkraan
1 x Flexaplus S afwerkingsset lediging
1 x Flexaplus inbouwlichaam voor speciale baden
1 x Acryl bad
Toiletruimte

9 m², schaal 1:10

1 x WC-papierhouder
1 x WC-borstelhouder
1 x Duravit Vero wandgemonteerd toilet,
370 x 540 mm
1 x Geberit Sigma 50, bedieningspaneel, zwart

# 41738000
# 41735000
# 221709..00
# 115.788.DW.1

Voor toepassing van dit voorstel in uw showroom zijn voor de
Axor Citterio inbouwkranen dummy producten beschikbaar.
Controleer alle productspecificaties met het actuele productenassortiment van de fabrikant.
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Axor Citterio
Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan 140 mm
# 39010000

Eéngreeps wastafelmengkraan 140 mm
zonder lediging

NEW

Eéngreepsmengkraan 110 mm
voor handwasbak

Eéngreeps wastafelmengkraan 180 mm

# 39015000

Eéngreeps wastafelmengkraan 180 mm,
zonder lediging

# 39018000

# 39031000

NEW

Eéngreepsmengkraan 115 mm
voor handwasbak
# 39035000

# 39032000

NEW

Eéngreepsmengkraan 310 mm
voor vrijstaand wasbekken

Eéngreeps wastafelmengkraan
met hoge uitloop

# 39020000

# 39034000

Eéngreeps wastafelmengkraan
met hoge uitloop,
zonder lediging
# 39037000

Eéngreeps inbouwwastafelmengkraan
met plaat, uitloop 166 mm
Afwerkingsset # 39112000
Eéngreeps inbouwwastafelmengkraan
met plaat, uitloop 226 mm
(zonder afb.)
Afwerkingsset # 39115000
Inbouwlichaam # 13622180

Eéngreeps inbouwwastafelmengkraan
zonder plaat, uitloop 226 mm
Afwerkingsset # 39116000
Eéngreeps inbouwwastafelmengkraan
zonder plaat, uitloop 166 mm
(zonder afb.)
Afwerkingsset # 39113000
Inbouwlichaam # 13622180

3-gats wastafelmengkraan
met kruisgrepen, uitloop 140 mm

3-gats wastafelmengkraan met kruisgrepen, zonder plaat, uitloop 140 mm

3-gats wastafelmengkraan
met rechte grepen, uitloop 140 mm

3-gats wastafelmengkraan met rechte
grepen, zonder plaat, uitloop 140 mm

# 39134000*

# 39133000

# 39136000*

# 39135000

3-gats wastafelmengkraan
met kruisgrepen, uitloop 205 mm
(zonder afb.)

3-gats wastafelmengkraan met kruisgrepen, zonder plaat, uitloop 205 mm
(zonder afb.)

3-gats wastafelmengkraan
met rechte grepen, uitloop 205 mm
(zonder afb.)

3-gats wastafelmengkraan met rechte
grepen, zonder plaat, uitloop 205 mm
(zonder afb.)

# 39154000*

# 39153000

# 39156000*

# 39155000

*Alleen op eﬀen, gladde oppervlakken toepasbaar.
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*Alleen op eﬀen, gladde oppervlakken toepasbaar.

Wastafel

3-gats wandmengkraan
voor wastafels, met kruisgrepen,
met plaat, uitloop 166 mm
Afwerkingsset # 39314000
Idem uitloop 226 mm (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39144000
Inbouwlichaam # 10303180

3-gats wandmengkraan
voor wastafels, met kruisgrepen,
zonder plaat, uitloop 166 mm
Afwerkingsset # 39313000
Idem uitloop 226 mm (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39143000
Inbouwlichaam # 10303180

3-gats wandmengkraan
voor wastafels, met rechte grepen,
met plaat, uitloop 166 mm
Afwerkingsset # 39316000
Idem uitloop 226 mm (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39148000
Inbouwlichaam # 10303180

3-gats wandmengkraan
voor wastafels, met rechte grepen,
zonder plaat, uitloop166 mm
Afwerkingsset # 39315000
Idem uitloop 226 mm (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39147000
Inbouwlichaam # 10303180

3-gats bidetmengkraan
met kruisgrepen

3-gats bidetmengkraan
met rechte grepen

# 39233000

# 39235000

Eéngreeps inbouwbadmengkraan
Afwerkingsset # 39455000
Eéngreeps inbouwbadmengkraan met
geïntegreerde veiligheidscombinatie
Afwerkingsset # 39457000
Inbouwlichaam iBox® universal

Baduitloop
uitloop 180 mm

Bidet
NEW

Eéngreeps bidetmengkraan 110 mm

Eéngreeps bidetmengkraan 90 mm

# 39200000

# 39210000

Bad

Eéngreeps opbouwbadmengkraan
# 39400000

Eéngreeps badmengkraan,
montage naast het bad,
met slang en handdouche
Afwerkingsset # 39451000
Inbouwlichaam # 10452180

# 39410000

Baduitloop
uitloop 240 mm (zonder afb.)
# 39411000

# 01800180
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Bad

Tweegreeps badmengkraan voor wandmontage, met plaat, met rechte grepen
Afwerkingsset # 39424000
Tweegreeps badmengkraan voor wandmontage, met plaat, met kruisgrepen
(zonder afb.)
Afwerkingsset # 39423000
Inbouwlichaam # 10422180

Tweegreeps badmengkraan voor wandmontage, zonder plaat, met kruisgrepen
Afwerkingsset # 39425000
Tweegreeps badmengkraan voor
wandmontage, zonder plaat, met rechte
grepen (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39428000
Inbouwlichaam # 10422180

3-gats badmengkraan voor
wandmontage, incl. handdouche,
met plaat en rechte grepen
Afwerkingsset # 39442000
3-gats badmengkraan voor
wandmontage, incl. handdouche, met
plaat en kruisgrepen (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39441000
Inbouwlichaam # 10303180

3-gats badmengkraan voor
wandmontage, incl. handdouche,
zonder plaat, met kruisgrepen
Afwerkingsset # 39447000
3-gats badmengkraan voor
wandmontage, incl. handdouche,
zonder plaat, met rechte
grepen (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39448000
Inbouwlichaam # 10303180

4-gats badmengkraan
met kruisgrepen, met rozetten
voor montage op de badrand
Afwerkingsset # 39445000
Idem met sierplaat (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39443000*
Inbouwlichaam incl.
Secuﬂex®-doucheslanggeleider

4-gats badmengkraan
met kruisgrepen, met sierplaat
voor montage op de tegelrand
(zonder afb.)
Afwerkingsset # 39452000*
Idem met rozetten (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39453000
Inbouwlichaam incl.
Secuﬂex®-doucheslanggeleider

4-gats badmengkraan
met rechte grepen, met sierplaat
voor montage op de tegelrand
Afwerkingsset # 39456000*
Idem met rozetten (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39454000
Inbouwlichaam incl.
Secuﬂex®-doucheslanggeleider

4-gats badmengkraan
met rechte grepen, met sierplaat
voor montage op de badrand
(zonder afb.)
Afwerkingsset # 39444000*
Idem met rozetten (zonder afb.)
Afwerkingsset # 39446000
Inbouwlichaam incl.
Secuﬂex®-doucheslanggeleider

# 13444180

# 14445180

# 14445180

# 13444180

Bevestigingsplaat # 39449000

2-gats thermostaat
voor badrandmontage
met kruisgrepen
Afwerkingsset # 39480000
Inbouwlichaam # 13550180

2-gats thermostaat
voor badrandmontage
met rechte grepen
Afwerkingsset # 39482000
Inbouwlichaam # 13550180

*Alleen op eﬀen, gladde oppervlakken toepasbaar.
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Acryl baden

Bad
wandversie met tablet**,
inhoud ca. 192 l (1 persoon 70 kg)

Bad
wandversie zonder tablet,
inhoud ca. 192 l (1 persoon 70 kg)

# 39955000

# 39957000

** Voor montage van het bad
is een zijwand verplicht nodig.

Douche
NEW

Eéngreeps opbouwdouchemengkraan
# 39600000

Eéngreeps inbouwdouchemengkraan
Afwerkingsset # 39655000
Inbouwlichaam iBox® universal
# 01800180

Showerpipe bestaande uit:
opbouwdouchemengkraan,
hoofddouche 180 mm,
handdouche, slang en houder

Showerpipe bestaande uit:
opbouwthermostaat,
hoofddouche 180 mm,
handdouche, slang en houder

Showerpipe bastaande uit:
opbouwthermostaat,
hoofddouche met 3 straalsoorten,
handdouche, slang en houder

# 39620000

# 39670000

# 39739000
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Thermostaten/
Stopkranen

Opbouw douchethermostaat
met kruisgreep
# 39365000

Inbouwthermostaat met stopkraan en
omsteller met kruisgreep, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39725000
Idem met stopkraan, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39705000
Inbouwlichaam iBox® universal
# 01800180

Trio®/Quattro® inbouwomsteller
met kruisgreep, DN20
Afwerkingsset # 39925000
Inbouwlichaam
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180
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Inbouwthermostaat met stopkraan en
omsteller met rechte greep,
DN15/DN20
Afwerkingsset # 39720000
Idem met stopkraan, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39700000
Inbouwlichaam iBox® universal

Inbouwthermostaat
met kruisgreep, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39715000
Highﬂow inbouwthermostaat,
met kruisgreep
Afwerkingsset # 39716000
Inbouwlichaam iBox® universal

Inbouwthermostaat
met rechte greep, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39710000
Highﬂow inbouwthermostaat
met rechte greep
Afwerkingsset # 39711000
Inbouwlichaam iBox® universal

# 01800180

# 01800180

Inbouwstopkraan
met kruisgreep, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39965000
Inbouwlichaam
DN15, met sluitlichaam # 15973180
DN15, met keramische schijven

Inbouwstopkraan
met rechte greep, DN15/DN20
Afwerkingsset # 39960000
Inbouwlichaam
DN15, met sluitlichaam # 15973180
DN15, met keramische schijven

# 15974180

# 15974180

# 01800180

DN20, met sluitlichaam # 15970180

DN20, met sluitlichaam # 15970180

Trio®/Quattro® inbouwomsteller
met rechte greep, DN20
Afwerkingsset # 39920000
Inbouwlichaam
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Muuraansluitbocht
met stopkraan,
met kruisgreep

Muuraansluitbocht
met stopkraan,
met rechte greep

# 39883000

# 39882000

Douches/Houders

Raindance S 150 AIR 3jet
Handdouche
# 28519000

Doucheset bestaande uit:
Raindance S 150 AIR 3jet handdouche,
glijstang 90 cm met
doucheslang 160 cm

Wandhouder
# 39525000

Muuraansluitbocht
met terugslagklep
# 27451000

# 27981000

NEW

Hoofddouche 3jet

Hoofddouche ø 180 mm

Hoofddouche ø 180 mm

# 39738000

# 28489000

# 28489000

Douchearm 230 mm

Plafondaansluiting 100 mm

Douchearm 241 mm

# 27412000

# 27479000

# 27409000

Sierplaat

Sierplaat

# 27419000

# 27419000

Douchearm 389 mm
(zonder afb.)
# 27413000

Sierplaat
# 27419000

Raindance Royale AIR
Grote hoofddouche ø 350 mm

Axor zijdouche
met vierkante rozet

# 28420000

# 28469000

Douchearm 470 mm
# 27410000

Plafondaansluiting 100 mm (zonder afb.)
# 27418000
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Toebehoren
(passend bij Axor Citterio)
®

Wandlamp
enkel

Wandlamp
dubbel

# 41556000

# 41566000

Lotiondispenser

Tablet in glas
Buitenafmeting 630 mm

Badgreep
Buitenafmeting 334 mm

# 41550000

# 41730000

# 41719000

Drinkglas

Zeepschaal

# 41734000

# 41733000

Handdoekenhouder
Buitenafmeting 854 mm

Handdoekenhouder
Buitenafmeting 654 mm

Dubbele mobiele handdoekenhouder
buitenafmeting 420 mm

Handdoekring
ø 177 mm

# 41780000

# 41760000

# 40820000

# 41721000
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Enkel haakje

WC-papierhouder

Reservepapierhouder

# 41537000

# 41738000

# 41528000

WC-borstelhouder
staand model

WC-borstelhouder
wandmodel

# 41536000

# 41735000

Keuken

Chroom
(-000)
Semi-Pro
Eéngreeps keukenmengkraan

Eéngreeps keukenmengkraan met
uittrekbare douche

Eéngreeps keukenmengkraan
met vaste uitloop

# 39840, -000, -800**

# 39835, -000, -800**

# 39850, -000, -800**

Eéngreeps keukenmengkraan voor
drukloze waterverwarmers
# 39852, -000, -800**

**-800 afwerking RVS-look

Axor Citterio 25

www.axor-design.com

26 Axor Citterio

Bathroom Architecture: Antonio Citterio and Partners, Milan; krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg; Photography:
Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Studio Grashoff & Jank, Hamburg;
Special thanks to: Flexform, Finnform for Woodnotes and Ittala, Nicola Salvatore, Studio Brambilla-Orsoni, Caprotti Illuminazione

die Monza, Daniele Lorenzon, Graniti Fiandre, Mosa Tiles
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