Axor WaterDream by Front

NewComer

Axor má díky Nendo a Front dva nové
mezinárodní designérské partnery pro otevřený dialog

Oki Sato ze studia Nendo z Japonska a Front se Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken a Anna Lindgren ze Stockholmu
jsou z různých kulturních prostředí, přesto obě
designérská studia interpretují archetypy sprchy

v oblasti nové definice sprchy.

stejně. A každé z nich svým vlastním nekonvenčním provedením a způsobem.

ních procesů přeměnila v inspirativní sprchové
výrobky. Sprchové výrobky s hezkým vodním designem, založené na technologii od specialistů z Hansgrohe. Jedinečné,
sympatické designové objekty, které
mají světu co říct: vnést do koupelny trochu magie a
úžasu v očích. Výsledky mohou být různé a překvapivé.
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Vše začalo jednou vizí, která se v průběhu intenziv-

Kouzlo průmyslu přešlo
také do sprchy. Trubky,
spojky a ventily, jako
kdysi v továrnách, jsou
znovu v módě. Ovšem
v obzvláště elegantní
formě. Nové zážitky
s vedením vody díky sprše
úctyhodných rozměrů ve
tvaru trychtýře. Studio
Front má v oblibě poutavý design a techniku tak
okouzlující, že objekt na
první pohled absolutně
nevypadá jako sprcha
špičkové technologie.
Obzvláště u Showerpipe,
který mluví sám za sebe.
Stručně: snadné použití.
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Axor Showerpipe

designed by Front

Obj. č. 26020000

obsahuje:
· Termostat, horní sprchu 2jet
ø 240 mm a ruční sprchu 1jet

Axor Sprchová sada
designed by Front

Obj. č. 26023000

obsahuje:
· Ruční sprchu 1jet (průtokové
množství: 9 l/min) a nástěnnou tyč 90 cm s nastavením
výšky jezdce, včetně sprchové
hadice 160 cm
Horní sprcha vertikálně nastavitelná o 300 mm, podle výšky
prostoru nebo postavy. Upevnění
pomocí šroubovacího uzávěru.

Axor Ruční sprcha 1jet
designed by Front

Obj. č. 26025000

· Průtokové množství: 9 l/min

Energický, paralelní sprchový
proud, obzvláště vhodný ke
snadnému smývání šamponu
z dlouhých vlasů.

Použití rukojetí ventilu je jasné
a intuitivní. Svislé nastavení:
otevřít, vodorovné nastavení:
zavřít, samostatné ovládání
horní a ruční sprchy.

Rameno sprchy je otočné o 160°
pro optimální nasměrování sprchy.

Kulový kloub otočný o max. 18°
pro přesné nastavení sprchového
proudu.

Horní sprcha ø 240 mm se 2 typy
proudů: Rain (17 l/min) a RainAir
(16 l/min) – sprchový proud lze
dle libosti přepínat jednoduše
stiskem tlačítka.

Axor Horní sprcha 2jet

designed by Front

s přívodem od stropu 139 mm
Obj. č. 26022000

· Horní sprcha ø 240 mm se
2 typy proudů: Rain (17 l/min)
a RainAir (16 l/min)
· Úhel lze nastavit max. o 18°
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Drážkovaný design držadla
umožňuje dobrou přilnavost a říká
„ovládejte zde, prosím“.

Axor Horní sprcha 2jet
designed by Front

se sprchovým ramenem 448 mm
Obj. č. 26021000
Základní těleso (není zobrazeno)
Obj. č. 26909180

· Horní sprcha ø 240 mm se
2 typy proudů: Rain (17 l/min)
a RainAir (16 l/min)
· Úhel lze nastavit max. o 18°
· Horizontálně otočné o 150°

Technologie termostatu pro jednoduché a přesné přednastavení
teploty.
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Díky univerzálnímu charakteru lze výrobky Axor
ShowerProducts navržené
studiem Front kombinovat
s mnoha kolekcemi Axor
a integrovat je do různých
prostředí, od koupelen
ve staré zástavbě i do
moderního loftu.

Axor WaterDream by Nendo
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Studio Nendo sní o splynutí hranic, z různých
částí obydlí, které se
spolu stýkají, díky sprše
se světlem, pod kterou se
jednoduše postaví židle,
rozsvítí se světlo a dá se
číst.
Ohromí nás svou lampou
pro obývací pokoj, které
je vlastně sprchou.
Poeticky řečeno, vnáší
sprchová lampa Axor
do koupelny domáckost.
Světlo a voda splývají
kouzelným způsobem
v elegantním zařízení
v jeden objekt.

Sprchové rameno 428 mm je otočné
o 150° pro optimální nasměrování sprchy

Přívod elektrického proudu prostřednictvím spojovacího kabelu (7 m) a napájecího dílu 12 V. Světlo lze ovládat
samostatně pomocí spínače světla,
nezávisle na sprše.

Axor LampShower 1jet
designed by Nendo

se sprchovým ramenem 428 mm
Obj. č. 26031000
Základní těleso (není zobrazeno)
Obj. č. 26909180

Přívod elektrického proudu prostřednictvím spojovacího kabelu
(7 m) a napájecího dílu 12 V.
Světlo lze ovládat samostatně
pomocí spínače světla, nezávisle
na sprše.

LED dioda (5 W, 2700 K)
pro teplou světelnou atmosféru.
Kulový kloub otočný o 5° pro
přesné nastavení sprchového
proudu

Proudový disk Ø 275 mm, odnímatelný pro snadné čištění

Průtokové množství: Snadná
úspora vody díky 12 l/min

Typický vzhled stínidla lampy
s jemným, „magickým“ vedením vody přináší do koupelny
domáckost.

Ve výrobě Axor lze Axor LampShower od studia Nendo opatřit
různými zvláštními úpravami povrchu:

Axor LampShower 1jet

designed by Nendo

s přívodem od stropu 73 mm
Obj. č. 26032000

Mimořádný vodní design: širší
dešťový věnec pro neobyčejný
zážitek ze sprchy
Kartáčovaný
nikl

Vzhled zlata

Černá

Bílá
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Světlo a sprcha spojené do neobvyklého designového objektu:
příjemná atmosféra a uvolňující
hra světla a vody

Axor LampShower
ohromujícím způsobem
stírá běžné hranice mezi
místnostmi. Koupelna se
beze všeho přizpůsobí
obytné oblasti. Axor
L ampShower vnáší
do koupelny současně
i domácký charakter.
Přitom co nejvhodněji
kombinuje sprchové
a koupelnové výrobky
různých kolekcí a stylů.
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cs-Axor NewComer · Technické změny a barevné odchylky jsou z důvodu tiskařské techniky vyhrazeny.
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