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Nature Inspired Design
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I badeværelset vender vi ryggen til dagligdagen. Her nyder vi 
kostbare og yderst personlige minutter. Sjældent er vi os selv 
så nær – og på samme tidspunkt så intenst forbundet med et 
af vore vigtigste elementer – vandet. Livets oprindelse.

Den franske designer Jean-Marie Massaud har forfulgt sporet 
til vores oprindelse. Det han har fundet er essentielt. Inspireret 
af naturen, har han ud fra sin design-filosofi designet en ene-
stående og fascinerende bad-kollektion. Derved er mennesket, 
dets følelser og behov altid midtpunktet.

Axor Massaud skaber den harmoniske forbindelse mellem 
organiske og geometriske former, mellem naturlig æstetik og 
moderne design. Bløde, svungne linier, næsten som græsstrå. 
Vandets naturlige fald. Derimellem klar geometri og raffineret 
teknik.

Med drømmeagtig lethed gør Massaud symbiosen mellem 
menneske, vand, objekt og rum synlig. Vandet, livets element, 
bliver med Axor Massaud nærmest til en oprindelig oplevelse. 
For mennesket, der elsker det oprindelige. Og det specielle.
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Bløde, svungne linier forenes med geometriske former og gør Axor Massaud 
til en skulptur, der giver os vand. Vand i sin mest naturlige form.
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Vand som ur-element: Aldrig har badet været en så nærværende oplevelse som med Axor Massaud. Ligesom en 
kilde fl yder det kostbare element – og oplevelsen af vandet får en helt ny, emotionel dimension.
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Med Axor Massaud går den nye form for æstetik i badet helt ind i detaljen. Indbygningstermostaten forener på raffi  neret vis 
den organiske cirkel med det geometriske kvadrat. Elegante spejlinger giver produkterne det karakteriske præg.
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Design inspireret af naturen: Imponerende vises denne fi losofi  på et bestemt produkt: 
Den fritstående håndklædeholder. Natur i rummet, omsat med Axor Massaud.
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I badet fejrer vi renselsens ritual, afspændingen og balancen. Axor Massaud sørger for det nødvendige 
tilbehør som standspejlet og kosmetikboksen, der kan placeres individuelt – smukt og stilfuldt.



24 Axor Massaud

Brus

Bidét

Kar

Håndvask

1-grebs håndvaskarmatur
# 18014, -000

1-grebs håndvaskarmatur 
til servantevask
# 18020, -000

3-huls håndvaskarmatur
# 18013, -000

3-huls håndvaskarmatur 
til vægmontering, 160 mm udløb.
Kappesæt # 18112, -000
Indbygningsdel # 18113180
Lækagesikringer ½  " # 96362000

3-huls håndvaskarmatur 
til vægmontering, 220 mm udløb.
Kappesæt # 18115, -000
Indbygningsdel # 18113180
Lækagesikringer ½  " # 96362000

1-grebs bidétarmatur
# 18210, -000

3-huls bidétarmatur
# 18213, -000

4-huls kararmatur 
til montering på karkant
Kappesæt # 18440, -000
Grundkrop # 13444180

4-huls kararmatur 
til montering på flisekant
Kappesæt # 18453, -000
Grundkrop # 14445180

1-grebs kar/brusearmatur 
til indbygning # 18455, -000
ibox universal®

# 01800180
Lækagesikringer ¾  " # 96363000

Kartud 160 mm
# 18472, -000
Indbygningsdel # 18471180

Kartud 220 mm
# 18473, -000
Indbygningsdel # 18471180

1-grebs kararmatur til gulvmontering 
inkl. håndbruser
Kappesæt # 18450, -000
Indbygningsdel # 10452180
Lækagesikringer ½  " # 96362000

1-grebs brusearmatur til indbygning
# 18655, -000
ibox universal® indbygningsdel
# 01800180
Lækagesikringer ¾  " # 96363000
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Termostater/ventiler

Brusere/holdere

Termostatarmatur til indbygning
# 18740, -000
Highflow termostatarmatur 
til indbygning # 18741, -000

Termostatarmatur 
med afspærringsventil 
til indbygning
Kappesæt # 18745, -000

Termostatarmatur 
med afspærringsventil 
og omskifter til indbygning
Kappesæt # 18750, -000

ibox® universal indbygningsdel 
til indbygningstermostater
# 01800180
Lækagesikringer ¾  " # 96363000

Afspærringsventil til indbygning
Kappesæt # 18770, -000
Indbygningsdel 
DN15, Spindel # 15973180
DN15, Keramik # 15974180
DN20, Spindel # 15970180

Trio/Quattro indbygningsventil 
DN20 Kappesæt # 18730, -000
Grundkrop 
Trio # 15981180
Quattro # 15930180

Raindance AIR 150 S håndbruser
# 28505, -000

Raindance S 150 AIR 
brusersæt 90 cm
# 27986, -000

Bruserstang 90 cm med 160 cm 
bruserslange (ikke afbilledet)
# 27989, -000

Bodyvette sidebruser
# 28466, -000

Slangeudtag med afspærring
# 27451, -000

Bruserholder
# 27521, 000

Tallerkenhovedbruser
ø 180 mm # 28484, -000
ø 240 mm # 28494, -000 (ikke afb.)

Bruserarm
260 mm # 27409, -000
410 mm # 27413, -000 (ikke afb.)

Tallerkenhovedbruser ø 240 mm
# 28494, -000

Loftsmontering
# 27469, -000

Raindance Royale AIR
Tallerkenhovedbruser ø 350 mm
# 28420, -000

Bruserarm 470 mm
# 27410, -000

Loftsmontering (ikke afb.)
# 27418, -000
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Tilbehør

krom
(-000)

Lysholder
# 42271, -000

Krog
# 42237, -000

Tandbørsteglas
# 42234, -000

Vase
# 42274, -000

Kosmetikbox, oval
# 42272, -000

Sæbeskål
# 42233, -000

Standspejl
# 42240, -000

Holdegreb
# 42230, -000

Håndklædestang, 600 mm
# 42260, -000 

Håndklædestang, 800 mm
# 42280, -000

Papirholder
# 42236, -000

WC-børste
# 42235, -000

Håndklædeholder/stumtjener
# 42270, -000

Vask 600 mm
# 42305, -000

Vask 800 mm
# 42300, -000
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