Axor Citterio
Nyt badeværelse, nye
produkter, ny inspiration!

Axor Citterio.
Videreudviklingen af en
succesfuld kollektion
Med introduktionen af Axor Citterio kollektionen i 2003, blev
begrebet luksus deﬁneret på ny. Denne kollektion som har været
succesfuld, både i den private og den offentlige sektor, er nu
blevet videreudviklet med produkter der udtrykker Axor Citterio’s
klare form: Enkelhed, kontinuerlighed og luksus i dens reneste
form. Hver dag kommer vandets værdi, som en liv-givende eliksir,
til udtyk ved hjælp af Axor Citterio. Denne kollektion er rig på
detaljer, enkel i designet og tilbyder et væld af nye muligheder
i badeværelset. Nyhederne i kollektionen giver endnu flere muligheder for den kvalitetsbevidste forbruger. I denne brochure giver
vi dig design- og salgsargumenter for de nye produkter. Derudover
viser vi dig hvordan kerneelementerne i Axor Citterio badeværelset
kan realiseres i et privat badeværelse eller i et showroom.
Oplev den udvidede Axor Citterio kollektion, der tilbyder en
række af muligheder til at skabe det perfekte badeværelse.
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Det nye badeværelse:
Nye idéer til indretning af badeværelset
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Axor Citterio

Udvidelsen af Axor Citterio kollektionen går hånd i hånd med et nyt
badeværelsesmiljø. Som i badeværelset fra 2003, spiller det naturlige
lys og segmentering og gennemsigtighed i rummet en væsentlig rolle.
Brugen af værdifulde materialer fremhæver kvaliteten af Axor Citterio
produkterne.
Det nye design fascinerer ved hjælp af en rig kontrast mellem sort og
hvid marmor. Ved designet af Axor Citterio badeværelset, inviterer vi
dig til at blive inspireret af det funktionelle koncept og særlige miljø.
I vores designforslag fra side 12, illustrerer vi hvordan den nye Axor
Citterio kollektion giver dig mulighed for, at opføre din egen personlige designfortolkning.
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De nye produkter:
Slank, elegant og mangfoldig.
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Axor Citterio

Produkterne i Axor Citterio kollektionen er karakteriseret ved førsteklasses designkvalitet og håndværk. Kollektionen symboliserer den
dybeste respekt for vand, med dens bløde, runde former og fascinerer
med det rene design. Axor Citterio præsenterer den perfekte kombination af kantede og runde former, og af tidløst og moderne design. Den
nuværende kollektion udvides med tre 1-grebs håndvaskarmaturer såvel
som et elegant bidétarmatur. De mest iøjnefaldende detaljer er den
skinnende overﬂade og de præcise, lineære kanter. De slanke armaturer
fremstår elegante og er udstyret med betjeningsvenlige greb.
Den nye, kompakte Axor Citterio hovedbruser repræsenterer perfektion
både design- og funktionsmæssigt. Med dens forskellige kraftfulde
stråletyper lover den en energisk og vital bruseoplevelse. På de følgende sider vil du få mulighed for at se nærmere på de nye produkter
i Axor Citterio serien, og den store mængde designmuligheder de
stiller dig til rådighed.

●

Raffineret luksus: tidløst design, perfektion i form og design.

●

Højeste design- og håndværksmæssig kvalitet som kan nydes
i mange år.

●

De luksuriøse overflader og det rene design reflekterer
vandets rigdom.

●

Designet på armaturerne er ændret en smule: de er højere
og slankere.

●

Kontinuitet og et større udbud af produkter i Axor Citterio kollektionen
gør det lettere at skabe harmonisk design i badeværelset.
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Axor Citterio 1-grebs
armatur med høj tud

Den høje tud er et karakteristisk
stil- og designelement på det
succesrige Axor Citterio 3-huls
håndvaskarmatur. Den innovative
kombination af den klassiske høje
tud og den side-placerede joystick
kartusche skaber et nyt mesterværk
til enhver håndvask. Luftblanderen
er komplet integreret i tuden. Den
reducerer vandforbruget til kun
5 l/min, men sørger alligevel for
en kraftig voluminøs stråle.
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Axor Citterio

Axor Citterio 1-grebs håndvaskarmatur 180 mm

Den karakteristiske kombination
af rene linier, harmoniske cirkler
og bløde runde former er genkendelig ved første øjekast. Højde og
længde på tuden, er proportionelt
afbalanceret, og gør armaturet
særlig nemt at betjene. Den indstillelige luftblander gør det let
at indstille strålevinkelen. Håndvaskarmaturet findes også i en
lille model.
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Axor Citterio 1-grebs bidétarmatur 90 mm

88
174
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Designet på det nye bidétarmatur
er inspireret af 1-grebs håndvaskarmaturet. Armaturkrop og tud er
støbt i et stykke, og flyder let og
sømløst sammen uden synlige
overgange. Joystick-kartuschen
giver enkel betjening. Luftblanderen med kugleled kan nemt indstilles efter ønske.
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Axor Citterio hovedbruser

Ø 23

170/170

Med tre forskellige stråletyper,
tilbyder den nye hovedbruser luksuriøs brusekomfort i den reneste
form. Bruseren kombinerer æstetik
og sofistikeret funktionalitet. På
det indstillelige greb på siden af
hovedbruseren, indstilles stråletyperne, normal, massage og soft.
Takket være QuickClean anti-kalk
funktion renses brusehullerne hver
gang der ændres stråletype. Bruserbøjningen’s 67° vinkel og den
koncentrerede brusestråle sørger
for vand på kroppen på den mest
optimale facon.

282

Bruserbøjning og vægroset
bestilles separat.
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19
Ø1

Axor Citterio Showerpipe

Det komplet formonterede brusesystem garanterer højeste brusekomfort. I tillæg, tilbydes et maksimum
af ﬂeksibilitet indenfor installation
og Showerpipen er derfor særlig
velegnet til badeværelsesrenoveringer. Hovedbruseren er nem at
indstille i stråletyperne normal,
soft og massage. Den integrerede
termostat har vandsparefunktion
og giver dig mulighed for at indstille den ønskede temperatur.
SafetyStop funktionen beskytter
mod skoldning.

1198

Ø 119

69

Ø 115

296
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De nye inspirationer:
Mangfoldighed og perfekt design

Inspiration 1

12 Axor Citterio

Vand – det centrale element. Dette forslag viser et “rum i rummet”: Den vandførende blok er placeret midt i badeværelset og huser alle
tekniske installationer. Det store, runde spejl, er en slående kontrast til det lineære design på håndvask-området. Både den vægmonterede
hovedbruser og det luksuriøse badekar er placeret på ydervæggene. Toilet og bidét er placeret inde i den centrale vand-blok. En skydedør
i glas giver let adgang til rummet. Kombinationen af beige fliser og mørke røde overflader, viser at Axor Citterio ikke kun imponerer i en sorthvid verden.

Materialer
Gulv

Axor Citterio produkter/komplementær
produkter

I siden: Graniti Fiandre, New Ground fliser, BeigeGround, PFP2836,
600 x 300 mm medium grå fuge. I midten: Graniti Fiandre, GEO Design
Listelli multiformato fliser, farve: BeigeGround, semi-mat, D10PF28
300 x 300 mm, gennemgående fuge-mønster.

Håndvask

Vægge

Bruser

Graniti Fiandre, GEO Design Listelli multiformato ﬂiser, farve:
BeigeGround, semi-mat, D10PF28 300 x 300 mm, gennemgående
fuge-mønster. Venstre side væg + brusevæg: væg-til-loft glas væg,
farve: vinrød, RAL 3005

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

Loft

Emulsion, malet, hvid RAL 9016
Håndvask

Bord til indbygget håndvask, glans lakeret, mørd rød farve, RAL 3005
Diverse

Skydedøre: Burg RC40 skydedørs element + glas element,
Aluminiumsramme med mat glas, ST001 L/R, Spejl:
Specialfremstillet, lige kanter, 1400 mm diameter

2 x 3-huls håndvaskarmatur med krydsgreb og plade
2 x Flowstar designvandlås-sæt
2 x Duravit Vero underlimet håndvask 485 x 310 mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3jet hovedbruser
bruserbøjning til hovedbruser
Vægroset til hovedbruser
Indbygget termostat med krydsgreb
iBox universal indbygningsdel
Afspærringsventil med krydsgreb
Indbygningsdel til afspærringsventil
Raindance S 150 AIR 3jet håndbruser
Slangetilslutning
Bruserholder
Isiflex 1,60 m bruserslange
Duravit brusekar 1593 x 893 mm

# 39134000
# 52110000
# 033048..00
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39740000
27412000
27419000
39715000
01800180
39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000
720092

#
#
#
#
#
#

39443000
13444180
39449000
58186000
58141180
39957000

#
#
#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000
221709..00
223915..00

Badekar

1 x 4-huls kararmatur til karkant med krydsgreb
og plade
1 x Indbygningsdel til 4-huls kararmatur
1 x Monteringsplade til 4-huls kararmatur
1 x Flexaplus S kappesæt
1 x Flexaplus indbygningsdel til specialbadekar
1 x Akryl badekar
I toilet-området

15 m , målestok 1:10
2

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

1-grebs bidétarmatur
Papirholder
WC-børste
Håndklædering
Duravit Vero vægmonteret toilet 370 x 540 mm
Duravit Vero vægmonteret bidét 370 x 540 mm

Når de nævnte produkter skal vises i en udstilling/showroom, kan
der anvendes atrap-modeller til Axor Citterio indbygningsdelene.
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Inspiration 2
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Effektivt og elegant : På et gulv-areal på ca. 10,5 kvadratmeter tilbyder dette forslag gennemtænkt, luksuriøs komfort. Toilet og bidét er

opbygget som en separat enhed der er afgrænset fra resten af rummet med en skydedør i glas. Dette “rum i rummet” gør det muligt at skabe
et større bruseareal. Den store glasfacade i højre side, lader naturligt lyset komme ind i badeværelset. Den sort-hvide stil i Axor Citterio badeværelset reflekteres i de naturlige naturstensfliser.

Materialer
Gulv

I håndvask- og toiletområde: Royal Mosa, Terra Maestricht, Sorte og
hvide 600 x 600 mm fliser, hvid 200 V mat, hvid fuge. I bruseområde:
Royal Mosa, Terra Maestricht, sorte og hvide 600 x 600 mm fliser, sort
203 V mat, sort fuge.
Vægge

I håndvask- og toiletområde: Royal Mosa, Terra Maestricht, Sorte og
hvide 600 x 600 mm ﬂiser, hvid 200 V mat, hvid fuge. I bruseområde:
Royal Mosa, Terra Maestricht, sort og hvid 600 x 600 mm ﬂiser, sort
203 V mat, sort fuge.
Loft

Malet, hvid RAL 9016
Diverse

Skydedøre: Sprinz Motion 500, sandblæst glas
Spejl: Special-fremstillet, lige kanter, 40 mm facetslebet,
1400 mm diameter

Axor Citterio produkter/komplementær
produkter
Håndvask

2 x 1-grebs håndvaskarmatur 180 mm
2 x Flowstar design vandlås-sæt
2 x Duravit 2nd floor nedfældet håndvask
600 x 430 mm
1 x Duravit 2nd floor bordplade, Ebony,
2000 mm bred

# 39031000
# 52110000
# 034760..00
#

856c

Bruser

1 x Showerpipe med termostat
1 x Afløb i gulvhøjde, f.eks. Illbruck Poresta Slot

# 39739000

I toiletområde

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

1-grebs bidétarmatur
Papirholder
WC-børste
Håndklædering
Duravit 2nd floor vægmonteret toilet,
540 x 370 mm
1 x Duravit 2nd floor vægmonteret bidét,
540 x 370 mm

#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000

#

220509

#

223515

Kontakt producent af de pågældende produkter for yderligere informationer vedr. installation og produktsammensætning.

10,5 m2, målestok 1:10
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Inspiration 3

16 Axor Citterio

Luksus i selv de mindste rum: Vi viser her en smart løsning på et Axor Citterio badeværelse af mindre størrelse. Hoved-idéen bag Axor
Cittero kollektionen kan realiseres, selv på få kvadratmeter. Håndvasken er centralt placeret i rummet. Bruseområdet er ved siden af den
fremspringende væg og består af Axor Citterio hovedbruser og dertilhørende armaturer indbygget i væggen. Den værdifulde kvalitet af dette
mini-badeværelse understreges af fliser i marmo-look. Dette badeværelse kan også vises som et badeværelse i en udstilling.

Materialer
Gulv

Graniti Fiandre, Nero Marquina, polerede porcelænsfliser
600 x 300 mm. Sortgrå fuge. M20L36
Vægge

I håndvaskområdet: Graniti Fiandre, Michelangelo Statuario,
polerede porcelænsﬂiser 600 x 300 mm. Hvid fuge ATL9936.
I bruserområde: Graniti Fiandre, Nero Marquina polerede
porcelænsﬂiser, 600 x 300 mm. Sortgrå fuge. M20L36
Loft

Malet, hvid RAL 9016
Diverse

Spejl: F.eks. fra Zierath, Laron8080, baggrundsbelyst, 800 x 800 mm

Axor Citterio produkter/komplementær
produkter
Håndvask

1
1
1
1

x
x
x
x

1-grebs håndvaskarmatur med høj tud
Flowstar design-vandlås sæt
Duravit Vero håndvask 850 x 490 mm
Duravit Vero metalkonsol til håndvask

#
#
#
#

39034000
52110000
32985..00
003071..00

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39740000
27412000
27419000
39715000
01800180
39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

#
#
#
#
#
#

39443000
13444180
39449000
58186000
58141180
39957000

Bruser

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

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

3jet hovedbruser
Bruserbøjning til hovedbruser
Vægroset til hovedbruser
Indbygget termostat med krydsgreb
iBox universal indbygningsdel
Afspærringsventil med krydsgreb
Indbygningsdel til afspærringsventil
Raindance S 150 AIR 3jet håndbruser
Slangetilslutning
Bruserholder
Isiflex 1.60 m bruserslange
Afløb i gulvhøjde, f.eks. Illbruck Poresta Limit S

Badekar

1 x 4-huls kararmatur monteret i karkant med
krydsgreb og plade
1 x Indbygningsdel til 4-huls kararmatur
1 x Monteringsplade til 4-huls kararmatur til karkant
1 x Flexaplus S afløbssæt
1 x Indbygningsdel til Flexaplus til special badekar
1 x Akryl badekar
I toiletområde

9 m , målestok 1:10
2

1
1
1
1

x
x
x
x

Papirholder
WC-børste
Duravit Vero vægmonteret toilet, 370 x 540 mm
Geberit Sigma 50, betjeningsplade, sort

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

Når de nævnte forslag implementeres i udstillinger og showrooms, kan
der anvendes attrap-versioner til Axor Citterio indbygningsdelene.
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®

Axor Citterio
Håndvask

NY

NY

1-grebs håndvaskarmatur 140 mm

1-grebs håndvaskarmatur, lille model

1-grebs håndvaskarmatur 180 mm

1-grebs håndvaskarmatur, lille model

# 39014000

# 39015000

# 39031000

# 39035000

1-grebs håndvaskarmatur 140 mm
uden løft-op stang

1-grebs håndvaskarmatur 180 mm,
uden løft-op stang

# 39018000

# 39032000

NY

1-grebs håndvaskarmatur, høj model
# 39020000

1-grebs håndvaskarmatur
med høj tud
# 39034000

1-grebs håndvaskarmatur
med høj tud, uden løft-op stang
# 39037000

1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning, med plade
Med 166 mm udløbstud
Kappesæt # 39112000
1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning, med plade
Med 226 mm udløbstud (ikke afbilledet)
Kappesæt # 39115000
Indbygningsdel # 13622180
Lækagesikringer ½“ # 96362000

1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning, uden plade
Med 226 mm udløbstud
Kappesæt # 39116000
1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning, uden plade
Med 166 mm udløbstud (ikke afbilledet)
Kappesæt # 39113000
Indbygningsdel # 13622180
Lækagesikringer ½“ # 96362000

3-huls håndvaskarmatur med plade
med krydsgreb og 140 mm udløbstud

3-huls håndvaskarmatur uden plade
med krydsgreb og 140 mm udløbstud

3-huls håndvaskarmatur med plade
med vingegreb og 140 mm udløbstud

3-huls håndvaskarmatur uden plade
med vingegreb og 140 mm udløbstud

# 39134000*

# 39133000

# 39136000*

# 39135000

3-huls håndvaskarmatur med plade
med krydsgreb og 205 mm udløbstud
(ikke afbilledet)

3-huls håndvaskarmatur uden plade
med krydsgreb og 205 mm udløbstud
(ikke afbilledet)

3-huls håndvaskarmatur med plade
med vingegreb og 205 mm udløbstud
(ikke afbilledet)

3-huls håndvaskarmatur uden plade
med vingegreb og 205 mm udløbstud
(ikke afbilledet)

# 39154000*

# 39153000

# 39156000*

# 39155000

* Kan kun monteres på vandrette, glatte ﬂader.
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* Kan kun monteres på vandrette, glatte ﬂader.

Håndvask

3-huls håndvaskarmatur med krydsgreb,
til vægmontering, 166 mm tud
Kappesæt # 39314000
3-huls håndvaskarmatur med krydsgreb,
til vægmontering, 226 mm tud (ikke
afbilledet)
Kappesæt # 39144000
Indbygningsdel # 10303180
Lækagesikringer ½"
# 96362000

3-huls håndvaskarmatur med krydsgreb,
til vægmontering, uden plade,
166 mm tud
Kappesæt # 39313000
3-huls håndvaskarmatur med krydsgreb,
til vægmontering, uden plade,
226 mm tud (ikke afbilledet)
Kappesæt # 39143000
Indbygningsdel # 10303180
Lækagesikringer ½"

3-huls håndvaskarmatur med vingegreb,
til vægmontering, 166 mm tud
Kappesæt # 39316000
3-huls håndvaskarmatur med vingegreb,
til vægmontering, 226 mm tud (ikke
afbilledet)
Kappesæt # 39148000
Indbygningsdel # 10303180
Lækagesikringer ½"
# 96362000

# 96362000

3-huls håndvaskarmatur med vingegreb,
til vægmontering, uden plade,
166 mm tud
Kappesæt # 39315000
3-huls håndvaskarmatur med vingegreb,
til vægmontering, uden plade,
226 mm tud (ikke afbilledet)
Kappesæt # 39147000
Indbygningsdel # 10303180
Lækagesikringer ½"
# 96362000

Bidét

NY

1-grebs bidétarmatur 110 mm

1-grebs bidétarmatur 90 mm

# 39200000

# 39210000

3-huls bidétarmatur med krydsgreb,
uden plade

3-huls bidétarmatur med vingegreb,
uden plade

# 39233000

# 39235000

1-grebs kararmatur, til indbygning
Kappesæt # 39455000
Indbygningsdel iBox® universal

Kartud, 180 mm

# 01800180

# 39411000

Kar

1-grebs kararmatur
# 39400000

# 39410000

Kartud, 240 mm (ikke afbilledet)

1-grebs kararmatur, til gulvmontering
Kappesæt # 39451000
Indbygningsdel # 10452180
Lækagesikringer ½"
# 96362000
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Kar

2-grebs kar/brusearmatur
til vægmontering,
med plade og vingegreb
Kappesæt # 39424000
2-grebs kar/brusearmatur
til vægmontering,
med plade og krydsgreb
(ikke afbilledet)
Kappesæt # 39423000
Indbygningsdel # 10422180
Lækagesikringer ½“ # 96362000

2-grebs kar/brusearmatur
til vægmontering, uden
plade med krydsgreb
Kappesæt # 39425000
2-grebs kar/brusearmatur
til vægmontering,
uden plade med vingegreb
(ikke afbilledet)
Kappesæt # 39428000
Indbygningsdel # 10422180
Lækagesikringer ½“ # 96362000

3-huls kararmatur med plade
til vægmontering med håndbruser
og vingegreb
Kappesæt # 39442000
3-huls kararmatur med plade
til vægmontering med håndbruser
og krydsgreb (ikke afbilledet)
Kappesæt # 39441000
Indbygningsdel # 10303180
Lækagesikringer ½" # 96362000

3-huls kararmatur uden plade
til vægmontering med håndbruser
og krydsgreb
Kappesæt # 39447000
3-huls kararmatur uden plade
til vægmontering med håndbruser
og vingegreb (ikke afbilledet)
Kappesæt # 39448000
Indbygningsdel # 10303180
Lækagesikringer ½" # 96362000

4-huls kararmatur med krydsgreb,
uden plade, til montering på karkant
Kappesæt # 39445000
4-huls kararmatur med krydsgreb,
med plade til montering på karkant
(ikke afbilledet)
Kappesæt # 39443000*
Indbygningsdel,
inkl. Secuflex® slangegarniture

4-huls kararmatur med krydsgreb,
med plade til montering på flisekant
(ikke afbilledet)
Kappesæt # 39452000*
4-huls kararmatur med krydsgreb,
uden plade til montering på flisekant
(ikke afbilledet)
Kappesæt # 39453000
Indbygningsdel,
inkl. Secuflex® slangegarniture

4-huls kararmatur med vingegreb
med plade til montering på flisekant
Kappesæt # 39456000*
4-huls kararmatur med vingegreb
uden plade til montering på flisekant
(ikke afbilledet)
Kappesæt # 39454000
Indbygningsdel,
inkl. Secuflex® slangegarniture

4-huls kararmatur med vingegreb
med plade til montering på karkant (ikke
afbilledet)
Kappesæt # 39444000*
4-huls kararmatur med vingegreb
med plade til montering på karkant (ikke
afbilledet)
Kappesæt # 39446000
Indbygningsdel,
inkl. Secuflex® slangegarniture

# 13444180

# 14445180

# 14445180

# 13444180

Montageskabelon # 39449000

2-huls kartermostat
med krydsgreb, til montering på karkant
Kappesæt # 39480000
Indbygningsdel # 13550180

2-huls kartermostat
med vingegreb, til montering på karkant
Kappesæt # 39482000
Indbygningsdel # 13550180

* Kan kun monteres på vandrette, glatte flader.
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Acryl-kar

Badekar
Vægmodel med plade, akryl
Kapacitet ca. 192 l (1 person 70 kg)

Badekar
Vægmodel uden plade, akryl
Kapacitet ca. 192 l (1 person 70 kg)

# 39955000

# 39957000

** Ved montering af karret skal der bruges en sidevæg

Brus

NY

1-grebs brusearmatur
# 39600000

1-grebs brusearmatur, til indbygning
Kappesæt # 39655000
Indbygningsdel iBox® universal
# 01800180

Showerpipe
bestående af armatur,
tallerkenhovedbruser Ø 180 mm,
håndbruser, slange og holder

Showerpipe med termostat,
tallerkenhovedbruser ø180 mm,
håndbruser, slange og holder

Showerpipe med termostat,
hovedbruser med 3 stråletyper,
håndbruser, slange og holder

# 39670000

# 39739000

# 39620000
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Termostater/Ventiler

Brusetermostat med krydsgreb
# 39365000

Termostatarmatur til indbygning
med afspærringsventil og omskifter,
med krysdgreb, DN15/DN20
Kappesæt # 39725000
Termostatarmatur til indbygning
med afspærringsventil,
med krysdgreb, DN15/DN20
Kappesæt # 39705000
Indbygningsdel iBox® universal

Termostatarmatur, til indbygning
med afspærringsventil og omskifter,
med vingegreb, DN15/DN20
Kappesæt # 39720000
Termostatarmatur, til indbygning
med afspærringsventil,
med vingegreb, DN15/DN20
Kappesæt # 39700000
Indbygningsdel iBox® universal

# 01800180

# 01800180

Trio®/Quattro® omskifter til indbygning
med krydsgreb, DN20
Kappesæt # 39925000
Indbygningsdel
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Trio®/Quattro® omskifter til indbygning
med vingegreb, DN20
Kappesæt # 39920000
Indbygningsdel
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180
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Highﬂow-termostatarmatur,
til indbygning, med krydsgreb
Kappesæt # 39716000
Indbygningsdel iBox® universal

Highﬂow-termostatarmatur,
til indbygning, med vingegreb
Kappesæt # 39711000
Indbygningsdel iBox® universal

# 01800180

# 01800180

Afspærringsventil med krydsgreb,
til indbygning, DN15/DN20
Kappesæt # 39965000
Indbygningsdel
DN15, Spindel # 15973180
DN15, Keramik # 15974180
DN20, Spindel # 15970180

Afspærringsventil med vingegreb,
til indbygning, DN15/DN20
Kappesæt # 39960000
Indbygningsdel
DN15, Spindel # 15973180
DN15, Keramik # 15974180
DN20, Spindel # 15970180

Slangeudtag
med afspærring,
med krydsgreb

Slangeudtag
med afspærring,
med vingegreb

# 39883000

# 39882000

Brusere/Holdere

Raindance S 150 AIR 3jet
håndbruser
# 28519000

Brusersæt
bestående af Raindance S 150 AIR 3jet
handbruser, gliderstang 90 cm
og bruserslange 160 cm

Bruserholder

Slangeudtag

# 39525000

# 27451000

# 27981000

NY

Hovedbruser 3jet

Hovedbruser ø 180 mm

Hovedbruser ø 180 mm

# 39740000

# 28489000

# 28489000

Bruserbøjning, 230 mm

Befæstigelse til loft 100 mm

Bruserbøjning, 241 mm

# 27412000

# 27479000

# 27409000

Loftsplade

Vægplade

# 27419000

# 27419000

Bruserbøjning, 389 mm
(ikke afbilledet)
# 27413000

Loftsplade
# 27419000

Raindance Royale AIR
Tallerkenhovedbruser ø 350 mm

Axor sidebruser
med firkantet roset

# 28420000

# 28469000

Bruserbøjning 470 mm
# 27410000

Befæstigelse til loft 100 mm (ikke afbilledet)
# 27418000
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Tilbehør
(Som passer til Axor Citterio)
®

Væglampe, enkelt

Væglampe, dobbelt

Tandglas

Sæbeskål

# 41556000

# 41566000

# 41734000

# 41733000

Sæbedispenser

Glashylde
Ydermål 630 mm

Badekargreb
Ydermål 334 mm

# 41550000

# 41730000

# 41719000

Håndklædeholder
Ydermål 854 mm

Håndklædeholder
Ydermål 654 mm

Håndklædeholder, dobbelt
Ydermål 420 mm

Håndklædering
Ydermål ø 177 mm

# 41780000

# 41760000

# 40820000

# 41721000
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Krog

Papirholder

Reservepapirholder

# 41537000

# 41738000

# 41528000

WC-børste, standmodel

WC-børste, vægmodel

# 41536000

# 41735000

Køkken

Krom
(-000)
Semi-Pro
1-grebs køkkenarmatur med svingtud

Et-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser

Et-grebs køkkenarmatur
med svingtud

# 39840, -000, -800**

# 39835, -000, -800**

# 39850, -000, -800**

* Overﬂade steel optik
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