Axor Starck
ShowerCollection
Badeværelsesplanlægning

Med Axor Starck ShowerCollection beskæftiger Axor og Philippe Starck
sig med centralt område af det personlige velbefindende i badeværelset:
Bruseren. Med denne modulære kollektion viser Philippe Starck igen, at
han både er produktdesigner og indretningsarkitekt. Axor Starck
ShowerCollection er det formfuldendte udtryk af en fælles bestræbelse
efter et størst muligt spillerum med hensyn til design.
Kollektionens grundlag er kvadatets perfektion – og dette i alle funktionsområder. Alle elementer overbeviser med en reduceret lineær formgivning
på basis af et kvadrat med størrelsen 12 x12 cm.
Rosetternes konsekvente størrelse samt modulernes materiale af høj kvalitet
sørger for en tidløs, simpel elegance. Takket være innovative løsninger
bagved væggen kan man realisere perfekte og individuelle løsninger foran
væggen. På den måde tilbyder kollektionen absolut kreativ frihed til indretningsarkitekter og badeværelses-designere.
Med denne brochure vil vi gerne vise kollektionens mangfoldige anvendelsesmuligheder. Detaljerede tekniske informationer giver dig arkitektoniske
og installationsmæssige forudsætninger til den individuelle formgivning.
Udnyt fleksibiliteten af Axor Starck ShowerCollection og skab et skræddersyet spa-koncept af høj kvalitet. Med kvadratisk personlighed.
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Oversigt over produkterne

Tilbehør: Ved Axor Starck ShowerCollection
passer hver detalje. Med hylderne i to forskellige
størrelser er alt indenfor rækkevidde i
brusebadet. Tak være højtalerne bliver
brusebadet med din personlige yndlingsmusik
til en særlig oplevelse. Den atmosfæriske
belysning virker beroligende og får tankerne
væk fra vores stressede hverdag.

Armaturer: Armaturerne overbeviser på
grund af deres præcise kontinuerlige gennemgang. Basis danner termostatmodulet i et
12-raster. Termostaten og afpsærringsventilen
er elegant samlet i en enkelt enhed. Til en
individuel udvidelse af funktionerne kan der
fås kombinerbare styringsenheder. En ædel
kombination: håndbruseren med integreret
afspærring.
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01 Termostatmodul
02 Afspærringsventil
03 Trio/Quattro omskifterventil
04 	Håndbrusermodul
05 Hylde
06 Lysmodul
07 Højtalermodul
08 Brusermodul
09 ShowerHeaven 720 x 720 mm
10 ShowerHeaven 970 x 970 mm

Brusere: Det 12 x 12 cm store brusermodul

leverer i bogstaveligste forstand, vandet i
kvadratisk form - hvad enten det er som
hoved-, nakke- eller kropsbruser. Den klare
geometriske formgivning i poleret, rustfrit
stål sørger for, at ShowerHeaven bliver til et
arkitektonisk og luksuriøst designelement.
To forskellige størrelser og tre stråletyper
samt optimal belysning sørger for en ren
saneselig bruseoplevelse.
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Arkitektur
Badeværelsets centrum er det generøse bruserområde, som indbyder til et velgørende
brusebad efter en lang dag. Den afslappende
oplevelse afrundes af den tilgrænsende
hvileoase. Via et walk-in closet er badeværelset knyttet til soveværelset. WC-området
er adskilt fra badesværelset.

Materiale/udstyr
Gulv. Støbt gulv, hvid silkemat glans, med

dilatationsfuger. I bruserområdet: stabilt
mineralsk støbning, limet, med hulrum og
en 1-sidet hældning til udløbsåbningen.
Udløb: Illbruck Poresta Slot.
Vægge og lofter: Beton, hvid afpudset.
I bruseområdet og lysskakten: Bagvæg
matteret på bagsiden, paneler af glas,
2600 x 400 mm. Skillevæg af glas: To ruder
sikkerhedsglas, 12 mm tyk, højde som rummet, min. dybde 1,90 m. glasrude med drejet holder af rustfrit stål, på siden skruet
i bruserskålen med muffer, U-profil af rustfrit
stål, 30 x 30 mm (se detalje side 17).
Vindueforsiden af glas.
Lys. daglys via sky light. Over vaskekummen

overbygningsplader-/dobbeltptojektører
Optical fra Palluco, modkørende kan drejes
(180°), halogen.

Væglamper: Basik 8633 fra grupo-t,
forkromet ramme, Ø 14 cm, t = 5,35, halogen.
Standerlampe: Gilda fra Palluco. Små bordlamper: Archimoon fra Flos.
Møbler. Klædeskab: Moduli a Giorno

fra Porro. Taburet: Gnomes fra Kartell.
Keramiktaburet fra Ligne Roset. Hylde:
specialudgave af mørk bejdset egetræ.
Håndvask. Vaskeskål: Starck fra Duravit
(# 0408530000). Vaskekummesokkel: specialudgave af fineret, mørk bejdset egetræ.
I WC-området: Starck 1 basin opsats med
keramikplade og sokkel af massivt træ
(# 0412000009). WC, hængende på væggen – Starck fra Duravit (# 0210090000)
med WC-låg (# 0065810000).
Forskelligt. Gulvtæppe af Axis Mundis.

Madras 2,00 x 1,40 m med nakkerulle
1,40 m. Spejl: Caadre fra Fiam.

Axor produkter
1 x ShowerHeaven 970 x 970 mm med lys
# 10 623 800 (underpuds – installation)
1 x termostatmodul
# 10 751 000
1 x indbygningsdel til termostatmodul
# 10 750 180
2 x brusermodul
# 28 491 000
2 x indbygningsdel til brusermodul
# 28 486 180
1 x afspærringsventil
# 10 972 000

1 x afspærringsventil
# 10 971 180
1 x håndbrusermodul
# 10 651 000
1 x indbygningsdel til håndbrusermodul
# 10 650 180
1 x hylde, kort
# 40 872 000
1 x højtalermodul
# 40 874 000
1 x lysmodul
# 40 871 000
2 x basissæt lys-/højtalermodul
# 40 876 180
1 x monteringsplade
# 10 973 180
1 x Axor Starck håndvaskarmatur
til vaskeskåle
# 10 120 000
WC-område
1 x Axor Starck håndvaskarmatur
til vaskeskåle
# 10 120 000

alle mål i mm, ca. 33 m2

Boligområde

5600

Atrium

1640
1560

Soveværelse

2400

WC

Badeværelse

1600

2000

2600
8630

Planlægning



Loftkonstruktion
1

– Sænket loft

Til montering af ShowerHeaven # 10 623 800
i plan med loftet, er et sænket mellemloft,
f. eks. af kartonbeklædte gipsplader, med
min. 8 cm spillerum nødvendigt. Monteringen
i en forskalning og efterfølgende støbning
er ikke mulig. Vi anbefaler en kvadratisk
åbning på 950 mm. ShowerHeavens egenvægt uden vand er ca. 50 kg.
GIV AGT: Ikke egnet til direkte montering
i hulrum med afgræsningsoverflader af
brændbart materiale.

Sanitær installering
til montering i komposit konstruktion
2

– Varmvandsforsyning

På grund af personlige brusepræferencer,
brugshyppigheden samt antallet af brugere,
skal anlæggets dimensioner oplyses individuelt. Arbejdstryk før armaturet: max. 0,8
MPa, anbefalet arbejdstryk 0,3 – 0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), varmvandstemperatur: max.
60 grader, Magasinanbefaling: Magasinets
størrelse bør mindst holde 300 l .
Bemærk: ShowerHeaven kan ikke bruges
i forbindelse med vandvarmere. Store trykforskelle mellem kold- og varmvandstilslutninger
skal udlignes.
3

– Tilførselsledninger

# 10 750 180 indbygningsdel til termostatmodul: 2 x DN 20 (varm/kold)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (spildevand)
4

– Termostatmodul

# 10 751 000 termostatmodul med cylindriske
håndtag med forøget gennemstrømningskapacitet til styring af ShowerHeaven. Til montering af termostatmodulet er indbygningsdelen
# 10 750 180 nødvendig. Begge artikler
skal bestilles separat. Fri gennemstrømning
ca. 58 l/min ved 3 bar.
5

– Brusermodul

# 28 491 000 brusermodul. Til hensigtsmæssig montering af brusermodul (i en linje –
afstand 10 mm) vi anbefaler, at montere den
specielt beregnede indbygningsdel
# 28 486 180. Begge artikler skal bestilles
separat. Gennemstrømningsmængde
ca. 9,8 l/min (ved 2 brusermoduler) ved 3 bar.
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6

– Afspærringsventil

# 10 972 000 afspærringsventil, Nødvendig
til styring af begge brusermoduler.
Brusermodulerne er sammenkoblet i den
viste brusesituation. Til hensigtsmæssig montering af afspærringsventilen (i en linje –
afstand 10 mm) anbefaler vi, at montere
den specielt beregnede indbygningsdel
# 10 971 180. Begge artikler skal bestilles
separat. Fri gennemstrømning ca. 55 l/min
ved 3 bar.
7

– Håndbrusermodul

# 10 651 000 håndbrusermodul. Til montering af håndbrusermodulet er indbygningsdel
# 10 650 180 nødvendig. Afspærringsventilen
er allerede integreret i håndbrusermodulets
indbygningsdel. Begge artikler skal bestilles
separat. Fri gennemstrømning ca. 17 l/min
ved 3 bar. Fri gennemstrømning ca. 29,8 l/min
ved 3 bar.
8

– Kort hylde

# 40 872 000 kort hylde.
9

– Monteringsplade

Til optimal positionering (afstand 10 mm) af
lysmodulet, højtalermodulet og hylden anbefales monteringspladen # 10 973 180.
10

– Højtalermodul

# 40 874 000 højtalermodul. Den separate
indbygningsdel # 40 876 180 skal anvendes. Begge artikler skal bestilles separat.
For ikke at bruge højtalermodulet som
passiv-højtaler men som aktiv-højtaler, kan
man indkoble aktivmodulet som skal bestilles separat ved DeToma GmbH. Via digitale
filtre tilpasser højtaleren sig optimalt til de
akustiske egenskaber.
11

– Lysmodul

El-installation
13

– Tilførselsledning

Tilførselsledning ShowerHeaven:
3 x 1,5 mm² tilføreselsledning
1 x 4 mm² potentialudligning
El-fordelerdåse og transformer kommer med
Bemærk: ShowerHeaven skal monteres
højere 2,25 m.
Tilførselsledning lysmodul:
3 x 1,5 mm² tilføreselsledning
Transformer kommer med
Bemærk: Til lysmodulet skal der på adressen planlægges en underpudsdåse til transformeren.
Bemærk: Der skal tages hensyn til et tomt

rør til strømforsyningen (lys).
Bemærk: El-tilslutningen må kun gennemfø-

res af en el-installatør! Strømfosyning 230
V/N/PE/50 Hz skal installeres på forhånd.
Afsikringen skal gennemføres via en fejlstrøm-beskyttelsesanordning (RCD/FI) med
en mærke-differencestrøm < 30 mA. (ikke vist
på billedet)
14 – Lyskontakt til
ShowerHeaven og lysmodul

Lyskontakten skal monteres udenfor bruserområdet eller indkobles via loftlyset (udenfor
bekskyttelsesområdet 2 iht. DIN VDE 100,
part 701). ShowerHeaven-lyset og lysmodulet er sammenkoblet i denne situation.
(ikke vist på billedet)
15

– Transformer ShowerHeaven

Sekundær udgangsspænding
12 V/35 – 80 VA
16

– Transformer til lysmodulet

# 40 871 000 Lysmodul.
Den separate indbygningsdel # 40 876 180
er nødvendig. Begge artikler skal bestilles
separat.

Med spændingsbeskyttelse. Kabellængde
udgør 7 m. (ikke vist på billedet)

Udløbsteknik

En omfattende monteringsvejledning er vedlagt de pågældende produkter og kan også
hentes på www.hansgrohe.dk . På dette
grundlag kan man så også gennemføre nøjagtige gennemstrømningsberegninger.

12

– Udløb

Gulvudløb (uden brusekar):
Illbruck Poresta Slot, DN70 udløbsledning
Alternativt: Udløb til brusekar: Raindrain 90
XXL, udløbskapacitet 51 l/min ved 15 mm
opdæmningsvandstand (tilslutningsledning
DN 70), passende til. DIN 1247 1– 3.
Raindrain 90 XXL komplet sæt
# 60 067 000.
GIV AGT: Udløbskapaciteten skal dimensioneres tilstrækkeligt: > 50 l/min.

En detaljeret beskrivelse af de enkelte monteringstrin findes på s. 26.
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2

– Varmt vand
– Koldt vand
– Blandet vand
12

Mål er tilpasset til en
legemshøjde på 1,80 m

Planlægning
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Arkitektur

Lys. Daglys via sky light.

Via den generøse lysskakt stråler badeværelset i et dejligt dagslys. Kunstigt og naturligt
supplerer hinanden på en harmonisk måde.
Walk-in skabet fungerer som overgang og
adskillelse til soveværelset.

Over håndvasken overbygningsplader/dobbelt-projektør Optical fra Palluco,
kan drejes i modsat løbende retning (180°),
halogen.
Væglamper: Basik 8633 fra grupo-t, forkromet ramme, Ø 14 cm, t = 5,35, halogen.

Axor produkter

Materiale/udstyr

Møbler. Klædeskab: Moduli a Giorno fra

Porro. Aflastningsbord: jiff fra Flexform.

1 x ShowerHeaven 720 x 720 mm
uden lys
# 10 625 800 (udvendig – installering)
1 x termostatmodul
# 10 751 000
1 x indbygningsdel til termostatmodul
# 10 750 180

Gulv. Støbt gulv, hvid silkemat glans, med

dilatationsfuger. I bruserområdet: stabilt mineralsk støbning, limet, med hulrum og en 1-sidet
hældning til udløbsåbningen. Udløb: Illbruck
Poresta Slot. Ristværk: rist af træ
1550 x 1550 mm, 40 x 40 mm træliste af
teak eller robinie, forbindelse af træ via
forsat samling. Distancefødder af rustfrit stål,
limet på bruserskålen, med afvandingsåbninger,
til tørring af træt. Rist aftagelig til rengøring
(se detalje forneden).

Håndvask. Opsats-bassin: Starck X

fra Duravit (# 2303700070). Håndvaskens
sokkel: specialudgave af fineret, mørk bejdset egetræ.
Forskelligt. Gulvtæppe fra Axis Mundis.

Madras 2,00 x1,40 m med nakkerulle
1,40 m. Spejl, indbygget i væggen.

4 x brusermodul
# 28 491 000
4 x indbygningsdel til brusermodul
# 28 486 180
1 x afspærringsventil
# 10 972 000
1 x indbygningsdel til afspærringsventil
# 10 971 180
1 x håndbrusermodul
# 10 651 000
1 x indbygningsdel til håndbrusermodul
# 10 650 180

Vægge. Vægge og lofter hvid pudset. I bru-

serområdet: bagvæg af betonstenplader,
afsyret, 1363 x 796 mm. Skillevæg af glas:
to ruder sikkerhedsglas, 12 mm tykkelse, høj
som rummet, min.dybde 1,90 m. Glasrude
med drejet holder af rustfrit stål, forskruet
med muffer i bruserskålen , U-profil af rustfrit stål, 30 x 30 mm (se detalje side 17).
Vindueforsiden af glas.

1 x hylde lang
# 40 873 000
1 x indbygningsdel til hylde lang
# 40 878 180
1 x Axor Starck X 1-grebs håndvaskarmatur
til vægmontering
# 10 074 000

40
40

40

100

Badeværelse

20

1600

90

5600

Atrium

1640

30

4910
5

1560

Soveværelse

2400

Detalje: montering træ-ristværk

Planlægning

13

Loftkonstruktion
1

– Loft

Tilslutningsledningerne til ShowerHeaven
# 10 625 800 skal lægges ned i loftet.
ShowerHeavens egenvægt uden vand er
ca. 30 kg. Loftets underbygning skal dimensioneres tilstrækkeligt til ShowerHeavens
vægt.

4

5

Sanitærinstallering
2

– Varmvandsforsyning

På grund af personlige brusepræferencer,
brugshyppigheden samt antallet af brugere,
skal anlæggets dimensioner oplyses individuelt. Arbejdstryk før armaturet: max. 0,8
MPa, anbefalet arbejdstryk 0,3 – 0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), varmvandstemperatur: max. 60 grader,
Magasinanbefaling: Magasinets størrelse
bør mindst holde 300 l.
Bemærk: ShowerHeaven kan ikke bruges
i forbindelse med vandvarmere. Store trykforskelle mellem kold- og varmvandstilslutninger
skal udlignes.
3

– Tilførselsledninger

# 10 750 180 basissæt til termostatmodul:
2 x DN 20 (varm/kold)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (spildevand)

– Termostatmodul

# 10 751 000 termostatmodul med cylindriske
håndtag med forøget gennemstrømningskapacitet til styring af ShowerHeaven. Til
montering af termostat modulet er indbygningsdelen # 10 750 180 nødvendig.
Begge artikler skal bestilles separat.
Fri gennemstrømning ca. 58 l/min ved 3 bar.
– Brusermodul

# 28 491 000 brusermodul. Til hensigtsmæssig montering af brusermodul vie (i en linje
– den afstand 10 mm) indbygningsdel
anbefaler, at montere specielt beregnede
# 28 486 180. Begge artikler skal bestilles
separat.Gennemstrømningsmængde
ca. 19,5 l/min (ved 4 brusermoduler)
ved 3 bar.
6

– Afspærringsventil

# 10 972 000 afspærringsventil. Nødvendig
til styring af begge brusermoduler.
Brusermodulerne er sammenkoblet i den
viste brusesituation . Til hensigtsmæssig montering af afspærringsventilen (i en linje –
den afstand 10 mm) indbygningsdel anbefaler, vi at montere specielt beregnede
# 10 971 180. Begge artikler skal bestilles
separat. Fri gennemstrømning ca. 55 l/min
ved 3 bar.
7

– Håndbrusermodul

# 10 651 000 håndbrusermodul. Til montering af håndbrusermodulet er indbygningsdel # 10 650 180 nødvendig.
Afspærringsventilen er allerede integreret
i håndbrusermodulets indbygningsdel.
Begge artikler skal bestilles separat. Fri gennemstrømning ca. 17 l/min ved 3 bar.
Fri gennemstrømning ca. 29,8 l/min ved
3 bar.
8

– Lang hylde

# 40 873 000 lang hylde. Da den lange
hylde er installeret mellem to vandførende
komponenter, er der brug for basissæt
# 40 878 180 som vandgennemføring mellem afspærringsventilen og håndbrusermodulet.
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Udløbsteknik
9

– Udløb

Gulvudløb (uden brusekar):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 udløbsledning
Alternativt: Udløb til brusekar: Raindrain 90
XXL, udløbskapacitet 51 l/min ved 15 mm
opdæmningsvandstand (tilslutningsledning
DN 70), passende til. DIN 1247 1– 3.
Raindrain 90 XXL komplet sæt # 60 067 000.
GIV AGT: Udløbskapaciteten skal dimensioneres tilstrækkeligt: > 50 l/min.
En omfattende monteringsvejledning er vedlagt de pågældende produkter og kan også
hentes på www.hansgrohe.dk . På dette
grundlag kan man også gennemføre nøjagtige gennemstrømningsberegninger.

8 cm8 cm

1

13 cm

3

5

2

8

7

150 cm

6

100 cm

4

– Varmt vand
– Koldt vand
9

– Blandet vand

Mål er tilpasset til en
legemshøjde på 1,80 m

Planlægning
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Arkitektur
Den traditionelle hjørnebruser integreres
åbent i badeværelset igennem den transparente bruseradskillelse af glas. Dagslys
kommer frit ind i badeværelset via et stort
vindue overfor bruserområdet.
Adgang til soveværelset via walk-in skabet.
WC'et er adskilt fra badeværelset.

Materiale/udstyr
Gulv. Støbt gulv, hvid silkemat glans, med
dilatationsfuger. I bruserområdet: stabilt
mineralsk støbning, limet, med hulrum og en
1-sidet hældning til udløbsåbningen. Udløb:
Illbruck Poresta Slot.
Vægge. Vægge og lofter hvid pudset. I bru-

serområdet: bagvæg af betonstenplader,
afsyret, 1363 x 796 mm. Skillevæg af glas:
to ruder sikkerhedsglas, 12 mm tykkelse, høj
som rummet, min.dybde 1,90 m. Glasrude
med drejet holder af rustfrit stål, forskruet
med muffer i bruserskålen , U-profil af rustfrit
stål, 30 x 30 mm (se detalje side ).
Vindueforsiden af glas.

Lys. Over håndvasken opbygningsplader/

Axor produkter

dobbelt-projektør Optical fra Palluco, kan
drejes i modsat retning (180°), halogen.
Væglamper: Basik 8633 fra grupo-t,
forkromet ramme, Ø 14 cm, t = 5,35, halogen.
StanderlampeGlo-Ball F fra Flos.

12 x brusermodul
# 28 491 000
2 x indbygningsdel til brusermodul
# 28 486 180

Møbler. Klædeskab: Moduli a Giorno fra

Porro.
Håndvask. håndvask til nedfældning:
Starck fra Duravit (# 0407530000).
Håndvaskens sokkel: specialudgave af fineret, mørk bejdset egetræ.I WC-området:
Starck 1 håndvask opsats med keramikplade
og sokkel af massivt træ (# 0412000009).
WC, hængende på væggen – Starck fra
Duravit (# 0210090000) med WC-sæde
(# 0065810000).
Forskelligt. Stol: Louis Ghost fra Kartell,
Sofa: Privée fra Cassina. Spejl indbygget
i væggen.

1 x monteringsplade
# 28 470 180
1 x termostatmodul
# 10 751 000
1 x indbygningsdel til termostatmodul
# 10 750 180
1 x hylde, lille
# 40 872 000
1 x indbygningsdel til hylde, lille
# 40 877 180
1 x håndbrusermodul
# 10 651 000
1 x indbygningsdel til håndbrusermodul
# 10 650 180
1 x Axor Starck
1-grebs håndvaskarmatur
# 10 000 600
WC-området
1 x Axor Starck håndvaskarmatur
til servantevask
# 10 120 000

Detalje: Fastgørelse skillevæg af glas

12
25

Soveværelse

15

1560

1600

30
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1000

Badeværelse

30

3200

1640

2400

WC
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Loftkonstruktion
1

– Sænket loft

Til montering af brusermodulet skal tilslutningsledningerne lægges ned i loftet.
Til hensigtsmæssig indbygning af de 6
brusermoduler i loftet (# 28 491 000)
anbefaler vi at bruge monteringspladen
# 28 470 180.

Sanitærinstallering
til en fri montering
2

– Varmvandsforsyning

På grund af personlige brusepræferencer,
brugshyppigheden samt antallet af brugere,
skal anlæggets dimensioner oplyses individuelt. Arbejdstryk før armaturet: max. 0,8
MPa, anbefalet arbejdstryk 0,3 – 0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), varmvandstemperatur: max. 60 grader, Magasinanbefaling:
Magasinets størrelse bør mindst holde 300 l.
Bemærk: Produktet kan ikke anvendes
sammen med vandvarmere. Store trykforskelle
mellem kold- og varmvandstilslutningerskal
udlignes.
3

– Tilførselsledninger

# 10 750 180 basissæt til termostatmodul:
2 x DN 20 (varm/kold)
Brusermodul i loftet:
1 x DN 20 (blandet vand/spildevand)

4

– Termostatmodul

# 10 751 000 termostatmodul med cylindriske
greb med forøget gennemstrømningskapacitet
til styring af brusermodulet i loftet og til
styring af brusermodulet i væggen. Til montering af håndbrusermodulet er basissæt
# 10 750 180 nødvendigt. Begge artikler
skal bestilles separat. Fri gennemstrømning
ca. 58 l/min ved 3 bar.
5 – Brusermodul (væginstallering)
# 28 491 000 brusermodul til montering på
væggen. De tre brusermoduler, som er monteret på venstre side, kan bruges separat fra
brusermodulerne på højre side. Styringen
gennemføres via termostatmodulet. Til
hensigtsmæssig montering af
brusermoduler-sæt (i en linje – afstand
10 mm) på linje med termostatmodulet
anbefaler vi at bruge den dertil beregnede
indbygningsdel # 28 486 180.
Brusermoduler, som ikke direkte er monteret
med andre basislegemer, kan installeres via
almindelige ½" vægtilslutninger.
Gennemstrømningsmængde ca. 24,5 l/min
(ved 6 brusermoduler) ved 3 bar.
6

– Håndbrusermodul

# 10 651 000 håndbrusermodul. Til montering af håndbrusermodulet er indbygningsdel
# 10 650 180 nødvendigt.
Afspærringsventilen er allerede integreret i
håndbrusermodulets basissæt. Begge artikler
skal bestilles separat. Fri gennemstrømning
ca. 17 l/min ved 3 bar. Fri gennemstrømning
ca. 29,8 l/min ved 3 bar.
7

– Kort hylde

# 40 872 000 kort hylde. Da den korte
hylde er installeret mellem to vandførende
komponenter, er der brug for indbygningsdel
# 40 877 180 som vandgennemføring mellem brusermodulet og håndbrusermodulet.

18

Axor Starck ShowerCollection

Udløbsteknik
8

– Udløb

Gulvudløb (uden brusekar):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 udløbsledning
Alternativt: Udløb til brusekar: Raindrain 90
XXL, udløbskapacitet 51 l/min ved 15 mm
opdæmningsvandstand (tilslutningsledning
DN 70), passende til. DIN 1247 1– 3.
Raindrain 90 XXL komplet sæt # 60 067 000.
GIV AGT: Udløbskapaciteten skal dimensioneres tilstrækkeligt: > 50 l/min.
En detaljeret beskrivelse af de enkelte monteringstrin findes på s. 26.
En omfattende monteringsvejledning er vedlagt de pågældende produkter og kan også
hentes på www.hansgrohe.dk . På dette
grundlag kan man så også gennemføre nøjagtige gennemstrømningsberegninger.

1

3

5

5

7

6

5

2

5

140 cm

4

5

60 cm

100 cm

5

– Varmt vand
– Koldt vand
8

– Blandet vand

Mål er tilpasset til en
legemshøjde på 1,80 m

Planlægning
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Termostatmodul
# 10 751 000

Afspærringsventil

# 10 972 000

63

120

41

Ø 35

120

80

120

60

Ø 35

120

Alternativt kan afspærringsventilen ved en fri/isoleret montering
også monteres med indbygningsdel # 15 973 180/
# 15 974 180/ # 15 970 180.
I kombination med andre moduler anbefaler vi at bruge den
nævnte indbygningsdel.
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360
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87

dertil passende indbygningsdel
til termostatmodulet
# 10 750 180
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135
105
77
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80

80

G¾
G¾

70
65

80

G¾

70
65

dertil passende indbygningsdel
til afspærringsventilen
# 10 971 180

Armaturer
Ventil Trio/Quattro

# 10 932 000

Håndbrusermodul

# 10 651 000
120

68

96

120
Ø 24

62

Ø 35

38

232

20

127

12
158

60

120

Ø 48

21

15

dertil passende indbygningsdel
til Trio
# 15 981 180

dertil passende indbygningsdel
til Quattro
# 15 930 180

dertil passende indbygningsdel
til håndbrusermodulet
# 10 650 180
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G¾

50

28

77
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86
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Kort hylde

Lang hylde

Højtalermodul

Lysmodul

# 40 872 000

# 40 873 000

# 40 874 000

# 40 871 000

120

120

49
45

88

Ø 72

12

120

12

120

21

21
101

101

dertil passende indbygningsdel
til lang hylde
# 40 878 180*

dertil passende indbygningsdel
til kort hylde
# 40 877 180*
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54

273
262

dertil passende indbygningsdel
til højtalermodul

60
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87
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dertil passende indbygningsdel
til lysmodulet
# 40 876 180

60

62
100
115

52

Ø28

21

62
100
115

21

22

120

120

240

69

120

102
120

102
120

112

112

Tilbehør & monteringshjælp

* Indbygningsdel til kort og lang
hylde er kun nødvendige til
vandførende komponenter.

Monteringsplade til
brusermodul som hovedbruser
# 28 470 180

Monteringsplade
# 10 973 180
160

24

6.5

2

245

102

60

130

568

50

50

350
80

50

24

65

45

65

50

G¾

350
80

G½
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45
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Brusermodul

Alternativt kan brusermodulet
ved en fri/isoleret montering
også tilsluttes ved hjælp af en
½" tilslutning. I kombination
med andre moduler anbefaler
vi at bruge den nævnte
indbygningsdel.

# 28 491 000

120

120

29

dertil passende indbygningsdel
til brusermodulet
# 28 486 180

135
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77
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87

153
G¾

94

Ø 41

G¾

101

60

Brusere
ShowerHeaven

ShowerHeaven

ShowerHeaven
970 x 970 mm med lys
# 10 623 800

ShowerHeaven
720 x 720 mm uden lys
# 10 625 800

ShowerHeaven
970 x 970 mm uden lys
# 10 621 800 (ikke afbilledet)

ShowerHeaven
720 x 720 mm med lys
# 10 627 800 indbygningsdel

970
830
760
280

720
525

720

525

2

78

760
830
970

280

245

245

2

78

55

Produkter
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Monteringsvejledning
Armaturer/brusermoduler/tilbehør
i lodret linje.

Efterfølgende forklarer vi installeringen af armaturer, brusermoduler og tilbehør fra miljø nr. 1 i
lodret linje. På grund af installeringen i direkte kompositkonstruktion (afstand 10 mm) anvendes
specielle indbygningsdele til en
optimal montering. Disse muliggør
en montering af enkeltmodulerne
i en perfekt linje.

4

   Sæt brusermodulets

indbygningsdel under termostatmodulets indbygningsdel og saml
det med splitter.

8    Juster og fikser det forud
monterede basissæt i væggen.
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1    Skru forud-monterede
propper foroven og forneden
fra termostatmodulets
indbygningsdel ud.

   Sæt håndbrusermodulets
indbygningsdel under brusermodulets indbygningsdel og
saml det med splitter.
5

9    Til og afgangsrør monteres. Armaturet gennemskyldes og tæthed afprøves som
foreskrevet i normen. Vægen
pudses op. Samlingerne
mellem pudset og rosetterne
tætnes med silicone.

2    Sæt afspærringsmodulets
indbygningsdel ovenpå på termostatmodulets indbygningsdel og
saml det med splitter.

6

   Skru propperne ind i de

viste positioner.

10    Kræng manchetten over og
tryk den ind i limen og silikonen.

3
Sæt brusermodulets indbygningsdel ovenpå afspærringsmodulets indbygningsdel og saml det
med splitter.

   Anbring monteringspladen
bagfra på brusermodulets indbygningsdel. Skru underpudskasserne til højtalermodulet og
lysmodulet på monteringspladen.
7

11    Klip alle beskyttelseshætter
af 1 mm foran fliserne.

Montering
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12    Skru skruebøsningen ind og
afkort den til 13 mm fra væggens
overflade. Alle elementer skal nu
tætnes med silikone mod væggen.

16

   Skru de tre grebbøsninger

på termostatmodulets gevindbøsningssæt og sæt så grebene på.
Sæt termostatgrebet på og stram
fikseringsskruerne.

20    Juster borehullerne til hylden
ved hjælp af en skabelon.
Fikseringspladen monteres på
væggen. Hylden monteres på
fikseringspladen.
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13    Sæt gevindadapteren
på og afkort den til 25 mm
fra væggens overflade.

   Skru grebbøsningen på
afspærringsventilens gevindbøsningssæt og sæt derefter
grebet på.
17

21    Sæt højtalerne i og skru
dem fast med 4 skruer på
indbygningsdelen. Sæt
derefter afdækningen på.

14    Fjern skylleblokken og monter
termostatreguleringsenheden i termostatmodulets basissæt.
Bøsningsadapteren og grebanslaget sættes på og gøres fast. Den
forkromede bøsning sættes på.

18

   Håndbrusermodulets vandfø-

ring skal monteres forud. Sæt
den forud monterede enhed på
og skru grebbøsningen på håndbrusermodulets gevindbøsningssæt. Sæt derefter grebet på.

22    Sekundærledningen nedlægges fra transformeren til basissættet. Forbind lysenheden og
sekundærkablet med hinanden.
Isæt lysenhederne og fikser dem
med 4 skruer. Derefter justeres
det færdige sæt forud med gevindtape og afsluttende hænges det
i og sikres.

15    Monter termostatmodulets
afdækningsplade.

   Skru ½-tilslutningen på
brusermodulets indbygningsdel.
Fikser derefter brusermodulets
patron på ½-tilslutningen.
Afsluttende monteres afdækningspladen på patronen og fikseres
ved hjælp af Unbrakoskruer.
19

23

   Gennemfør en funktionstest.

Montering
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Monteringsvejledning
ShowerHeaven.

I den efterfølgende monteringsvejledning forklares trin for trin
monteringen af ShowerHeaven
970 x 970 mm med lys. Til installeringen planlægges et sænket mellemloft. ShowerHeavens ramme
kan allerede monteres i råbygningsfasen.

1    Før monteringen skal
ShowerHeaven afmontereres,
cylinderskruerne løsnes og
de 4 lejebolte trækkes ud.
Lofttilslutningernes mål skal
være 180 mm fra Shower
Heavens midte. Hold rammen
imod den ønskede loftposition og juster den tilsvarende.
Tegn borehullerne med en
blyant.

   Fastgør funktionsenheden

   Tilslut potentialeudligning
og jordforbindelsen på rammen.

8    Klap funktionsenheden
op og sikr den med en
kortkarabinhage. OBS! Der
henvises til installationsforskrifterne

9    Fastgør funktionsenheden
med lejebolte og cylinderskruer. Træk mellemloftet i.

12    Fjern
centreringsbøsningerne.

13    Fikser dekoreringspladen med undersænkboltene.

4

med lejebolte og cylinderskruer.

30

Koncept + inspirationen

5

2    Borehullerne bores med
Ø8 mm bor. Der sættes en
dybel i hvert af borehullerne.
Skaftskruerne skrues i, rammen
monteres i loftet og fastgøres
med skive og møtrik (SW 13 mm).

6

   6 Der tændes for strømmen,

og lamperne i ShowerHeaven
testes. Hvis alle lamper fungerer,
slukkes der igen for strømmen.
Funktionsenheden i den lange
karabinerkrog sikres.

10    Hæng dækpladen i de tre
bowdentræk med karabinhagen.

14    Skru beskyttelsesglasset
til lyset fast. Tag højde for den
korrekte montering af formtætningen.

3    Tilslut potentialeudligningen
på rammen og et 230-V kabel
på fordelerdåse. T-stykke og
forbindelsesvinkel skal tætnes
og skrues ind.

   Skru trykslangerne på
lofttilslutningerne.
7

11    Sæt dækpladen på de
forud monterede centreringsbøsninger og fikser den med undersænkbolte.

15

   Gennemfør en funktionstest.

Montering
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Monteringsvejledning
brusermoduler til
loftinstallering.

I miljø nr. 3 vises der et yderligere anvendelsesområde til brusermodulet . Foruden installeringen
som krops-, eller nakke bruser,
kan brusermodulet også anvendes
som hovedbruser. I dette tilfælde
kombineres 6 brusermoduler med
hindanden.

2

   Rørene til tilslutningerne

lægges ned og og gevindstængerne til fiksering af monteringspladen sættes i loftet.
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1    Tilpas monteringspladen
på 6 brusermoduler.

   Læg monteringspladen
med rørlægningen på den
ønskede loftposition, skru
den fast på gevindstængerne
og juster den. Kontroller derefter rørenes tæthed.
3

4    Træk mellemloftet i og
planlæg 6 borehuller til ½"-tilslutningerne. Skru derefter ½"tilslutningerne ind i monteringspladen.

5    Juster brusermodulerne
på den flade side af ½"-tilslutningen.

6    Fikser brusermodulets
patron på ½"-tilslutningerne.
Monter afsluttende afdækningspladen på patronen og fikser
den ved at skrue cylinderskruerne
ud.

7    Gennemfør en
funktionstest.

Inspirationer
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Koncepter til
individuel planlægning
Med det fleksible modulsystem fra Axor Starck
ShowerCollection kan man skabe individuelle bruserområder. De følgende præsentationer viser mulige ideer
til planlægning af dit personlige område til velbehag.

Sanselig fordeling til krop og sjæl! Lysmodulerne, som ideelt

Lys, Klang

isættes nær loftet og gulvet, sørger for en stemningsfuld belysning
af bruseren. Højtalerne sidder også i højde med hovedet. Ryg,
nakke og ben belastes dagligt. Tilsvarende bør brusermodulerne
som krop- og nakkebruser placeres i disse områder, så vandet her
kan udføre den velgørende kraft. Med bruser- og temperaturstyringen i højde med grebet, har man alting i bekvem rækkevidde.

Brusere
Funktion
Brusere
Lys.

Bruser-kontrolsystemet til velbehag: Ved denne planlægning
er alle armaturfunktioner arrangeret lodret. Betjeningen er på den
måde central og overskuelig. Forskellige hylder sidder vandret
i plan med grebets højde. På den måde er bruseredskaberne placeret
i bekvem og direkte rækkevidde. Kropsbruseren er også arrangeret
vandret, parvis i nakke- og rygområdet samt også på højde med
bagdelen og lår.
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Til alle størrelser: Brusermodulet er forblændet med forskydelig
metalroset af høj kvalitet. Via en simpel forskydning kan bruserens
strålevinkel forandres. I dette eksempel gennemføres monteringen
således , at strålen kan justeres lodret. Afhængigt af behov og ønske
kan man på den måde tilpasse vandoplevelsen til forskellige legemsstørrelser.

Større flader eller direkte punktvis: Hvis brusermodulet drejes
90° ved monteringen, kan man indstille vandstrålerne vandret.
Denne mulighed er specielt praktisk ved montering af brusermodulerne i hjørnet. Via justeringen af denne primære bruserzone rammer
strålerne kroppen enten punktvis eller i en stor flade.

Hovedbruser efter ønske: Hvis det monteres på loftet, er det
i niveau monterede brusermodul en hovedbruser. Via den variable
forbindelse af flere moduler opstår en hovedbruser på et stort areal.
Den består af enkelte segmenter, som i forbindelse med et tilsvarende armatur individuelt kan knyttes til forskellige strålezoner.

Inspirationer
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Inspiration til
kreative bruserløsninger
Med næsten uendeligt mange kombinationsmuligheder
kan man realisere kreative og individuelle ønsker med
Axor Starck ShowerCollection. De følgende indbygnings mulighederviser hvordan rum og funktion, design
og arkitektur altid er i en fleksibel og passende kontekst.

Simpel logik: Til en intuitiv styring er alle bruserfunktioner tilknyttet
logisk til termostatmodulet. Den øverste afspærringsventil styrer
hovedbruseren, forneden sidder betjeningen til det øverste kropsbruserpar. Den tredje ventil styrer begge nedre kropsbrusere. Den centrale
termostat forsyner samtidigt alle funktioner med den valgte brusertemperatur. Håndbrusermodulet med integreret afspærring afrunder
det konsekvente, simple betjeningskoncept.

1

2

3

Tænde. Gå ind. Og slap af! Termostatmodulet sidder i bruserens indgangsområde. På den måde kan man på forhånd indstille
den korrekte brusertemperatur udefra – også ved løbende vand og
uden at blive våd. Håndbruseren, som separat kan aktiveres, sidder på siden. Med håndbruseren kan man bruse sig separat og
bekvemt rengøre bruserområdet efter en omfattende vandoplevelse.
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Afslapning mens man sidder: sædet, som er integreret i bruseren, er i rygområdet udstyret med justerbare brusermoduler til en velgørende massage af nakke og ryg. De nederste brusermoduler kan
bruges til en løsnende massage af læggene. Håndbruserens supplerende laminarstråle giver en kraftig stråle der fremmer blodtilførslen. Til et forfriskende regnskyl gælder: stå simpelthen op og nyd
hovedbruseren. På den måde er dette koncept også en stimulerende
berigelse til dampbruserse af høj kvalitet.

Til store løsninger: med Axor Starck ShowerCollection kan man

også realisere elegante og perfekte løsninger til wellness-området.
I balanceret symmetri vises i dette eksempel to brusere som kombineret
enhed. Styringerne er arrangeret ved siden af den tilsvarende bruser.
Til luksuriøse hotelværelser eller ædelt spa: på denne måde har
gæsterne det godt.

Bruser i karret. Axor Starck ShowerCollection er selvfølgeligtogså velegnet til karløsninger. Kollektionens enkelte elementer kan
nemt integreres i badekar-koncepter. Praktisk og elegant: termostatmodulet bruges også til indstilling af badetemperaturen. Det integrerede trin letter adgangen til karret og fremhæver desuden det specielle miljø.

Inspirationer
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