Axor WaterDream by Front

NewComer

Axor har med Nendo og Front fundet to
nye internationale designpartnere og fører en åben dialog
om den nye definition af brusebadet. Oki

Sato fra
Nendo i Japan og Front med Sofia Lagerkvist, Charlotte von der
Lancken og Anna Lindgren fra
Stockholm har forskellig kulturel baggrund –
alligevel nyfortolker begge designstudios bruserens

arketyper på samme måde. Og alligevel hver
og en på sin helt egen ukonventionelle måde.

intensive proces blev til inspirerende Axor
bruseprodukter. Bruseprodukter med
smukt vanddesign, der er baseret på brusespecialisten Hansgrohes teknologi. Unikke, sympatiske designobjekter, der har noget at
sige til verden: det kan enten være at bringe lidt magi
eller et forstående blink i øjet ind i badet.
Resultaterne kunne ikke være mere forskellige og overraskende.
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Det hele begyndte med en vision, der i løbet af den

Industriel charme flytter
ind i brusebadet. Rør,
muffer og ventiler –
sådan som de engang så
ud på fabrikker – bliver
se værdige igen. Dog i en
særlig elegant form. Vi
kan opleve vandets vej
på en ny måde, en tragt
bliver til en velproportioneret bruser. Front
elsker talende design
og viser teknik på en så
charmerende måde, at det
ved første blik ikke ser ud
som et hightech produkt.
Frem for alt Showerpipen,
der virker så velbekendt
og indlysende. Kort sagt:
easy to use.
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Axor Showerpipe

designed by Front

Art. nr. 26020000

bestående af:
· Termostat, hovedbruser 2jet
ø 240 mm og håndbruser 1jet

Axor håndbrusersæt
designed by Front

Art. nr. 26023000

bestående af:
· Håndbruser 1jet (gennemløbsmængde: 9 l/min) og bruserstang
90 cm med højdejusterbar glider
inkl. bruserslange 160 cm

Hovedbruser der er individuelt
højdejusterbar med 300 mm –
afhængigt af rummets højde eller
personstørrelse. Fastspænding
med vridbar låseanordning.

Axor håndbruser 1jet
designed by Front

Art. nr. 26025000

· Gennemløbsmængde: 9 l/min

Samlet, parallel brusestråle –
særlig egnet til nemt at skylle
shampoo ud af langt hår.

Umiddelbart forståelige ventilgreb, med intuitiv betjening.
Lodret indstilling: åben, vandret
indstilling: lukket; separat styring
af hoved- og håndbruser.

Brusearm svingbar 160° – til optimal justering af bruseren.

Svingbar bruserholder op til 18° –
til eksakt justering af brusestrålen.

Hovedbruser ø 240 mm med
2 stråletyper: Rain (17 l/min)
og RainAir (16 l/min) – brusestråle kan ændres ved hjælp af
Select-knap.

Axor Hovedbruser 2jet

designed by Front

med loftstilslutning 139 mm
Art. nr. 26022000

· Hovedbruser ø 240 mm med
2 stråletyper: Rain (17 l/min)
og RainAir (16 l/min)
· Indstillelig op til 18°
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Riﬂet grebdesign gør grebene
nemme at betjene og siger.

Axor Hovedbruser 2jet
designed by Front

med brusearm 448 mm
Art. nr. 26021000
Indbygningsdel
Art. nr. 26909180

· Hovedbruser ø 240 mm med
2 stråletyper: Rain (17 l/min)
og RainAir (16 l/min)
· Indstillelig op til 18°
· Vandret svingbar med 150°

Termostatteknologi til enkel og nøjagtig forudindstilling af temperatur.
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Takket være deres universelle karakter kan Axor
ShowerProducts designed
by Front kombineres med
mange Axor kollektioner
og integreres i forskellige
miljøer – fra det renoverede gamle badeværelse
til det moderne loft.

Axor WaterDream by Nendo

10_11
Nendo drømmer om at
grænser forsvinder – om
forskellige områder i boligen, der samles – om et
brusebad med lys, hvor
man helt enkelt sætter
en stol, tænder lyset og
læser.
Således forbløffer han os
med en dagligstuelampe,
der er en bruser. Poetisk
sagt, gør Axor LampShower badet hyggeligt.
Lys og vand forbindes på
en næsten magisk måde
til et elegant indretningsobjekt.

Brusearm 428 mm, svingbar 150° –
for optimal justering af bruseren

Strømforsyning via tilslutningskabel
(7 m) og 12 V netdel. Lyset kan styres
separat – uden for brusebadet – ved
hjælp af en lyskontakt.

Axor LampShower 1jet
designed by Nendo

med brusearm 428 mm

Strømforsyning via tilslutningskabel
(7 m) og 12 V netdel. Lyset kan styres separat – uden for brusebadet
– ved hjælp af en lyskontakt.

Art. nr. 26031000
Indbygningsdel
Art. nr. 26909180

LED-lyskilder (5 W, 2700 K) giver
et varmt lys.
Kugleled svingbar op til 5° – til
eksakt justering af brusestrålen

Stråleskive Ø 275 mm –
aftagelig for nem rengøring

Typisk lampeskærms-udseende
med en fin magisk vandføring
bringer mere hygge ind i badet.

Gennemløbsmængde: 12 l/min.
gør det nemt at spare vand

På Axors fabrik kan Axor LampShower designed by Nendo
forædles med diverse specialoverﬂader, som f.eks.:

Axor LampShower 1jet

designed by Nendo

med loftstilslutning 73 mm
Art. nr. 26032000

Usædvanligt vanddesign: bred
regnkrans for en særlig bruseoplevelse
Børstet nikkel

Guld-udseende

Sort

Hvid
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Lampe og bruser forenet i et
usædvanligt designobjekt: behagelig atmosfære og spændende
lys-/vandspil

Axor LampShower får de
velkendte grænser mellem
rum til at forsvinde på en
forbløffende måde. Badet
integreres på en selvfølgelig måde i boligområdet.
Og samtidig giver Axor
LampShower badet en
hyggelig karakter. Samtidig kan den på bedste
måde kombineres med
bruse- og badprodukter
fra forskellige kollektioner og stilarter.
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