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Axor Universal
T i l b e h ø r

De som setter pris på

eleganse og perfeksjon på badet, trenger ikke å gi avkall på dette når de skal ha tilbehør. Og nettopp eleganse og god

kvalitet kommer godt til syne i detaljene på badet. Hyller, håndkleholdere, såpedispensere og klesknagger er i den forbindelse det som setter den

estetiske prikken over i-en.

Axor Universal tilbehør er en sann nytelse for alle som har sans for det spesielle i hverdagen. I første rekke takket være en tidløs

høy kvalitet. Dessuten er Axor Universal tilbehør et modulært tilbehørsprogram av deler som gjør livet på badet enklere
og mer komfortabelt både som enkeltløsning eller i kombinasjon med hverandre.
design av

Axor har utviklet tilbehøret sammen med sin mangeårige designpartner Antonio Citterio.
kolleksjonene som passer perfekt til selv de mest forskjellige miljøer.

Et program

på tvers av
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Hylle 300 mm til veggmontering og montering på stang

Håndkleholder og stang (Utvendig mål: 894 mm)

Håndkleholder og stang (Utvendig mål: 694 mm)

Gripehåndtak og stang (Utvendig mål: 374 mm)

Dispenser for flytende såpe med hylle
til veggmontering og montering på stang

Enkeltkrok

Med bare tolv tilbehørsdeler har du et mangfold av utformingsmuligheter. Tilbehøret av krombelagt metall, hvitt
glass og speilglass er formelt så tidløst at det er lett og elegant å integrere i enhver baderomsstil: De myke
kantene sørger for behagelig berøring, de klare linjene et samlet inntrykk av høy kvalitet på veggen. Som følge av
de hygieniske, rengjøringsvennlige og ripebestandige egenskaper er glass spesielt godt egnet til bruk på badet.
Delene i Axor Universal tilbehør kan kombineres med hverandre på mange måter, og dessuten er de perfekte
sammen med ulike Axor baderomskolleksjoner. Vi viser deg noen eksempler på løsninger.

Dobbel håndkleholder
Kan svinges enkeltvis (Utvendig mål: 409 mm)

Såpeskål og hylle
til veggmontering og montering på stang

Hylle til dusj/badekar
til veggmontering og montering på stang

Tannglass
til veggmontering og montering på stang

/ Sortiment /

Papirholder
til veggmontering og montering i kombinasjon
med såpeskål eller hylle 300 mm

WC-børsteholder
til veggmontering
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/ Familievennlig /

Der voksne og barn deler et bad, sørger gjennomtenkte løsninger på servanten
for et harmonisk fellesskap. Barna kan ha sitt eget tilbehør akkurat som de voksne.
Hyller, speil og kroker er for eksempel plassert der de er lette å nå – optimalt for
de store, lavere for de små. Og ved behov kan tilbehørsdelene plasseres på nytt,
eller de kan suppleres med flere elementer. I tillegg er det hele ikke bare praktisk,
men det ser også estetisk ut.

[1] Enkeltkroker – som noen ganger er plassert oppe, noen ganger lenger ned
[2] Dobbel håndkleholder – armene kan svinges enkeltvis
[3] Dispenser for flytende såpe med integrert hylle og praktisk grep – slik at såpen lett kan porsjoneres
ut med én hånd
[4] Stang med hylle og tannglass – praktisk montert i barne- og voksenhøyde
[5] Axor Bouroullec speil – passer til liten og stor
[6] Axor Bouroullec 2-hulls servantarmatur med grep som er montert foran på servanten – kan enkelt
nås og betjenes også av barn
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/ Fri for barrierer /

Hvordan kan man også i høy
alder takle hverdagens utfordringer på badet uten å gi avkall på
estetikken? For eksempel med en
dusj i samme høyde som gulvet,
sittemulighet og stor plass å bevege seg på. Det tidløst elegante
tilbehøret forskjønner og hjelper
samtidig. Gripehåndtak, såpeskål
og dispenser for flytende såpe
plassert i gripehøyde rett i dusjområdet. Takket være de tydelig
gjenkjennelige Select-knappene
på Axor ShowerSelect-termostaten kan forbrukerne betjenes
intuitivt med knappetrykk.

[4]

[2]
[1] Diverse enkeltkroker – slik at håndklærne er innen rekkevidde
[2] Gripehåndtak plassert vannrett – sørger
for sikker ståstilling under dusjen og gjør at
man lett kan reise seg fra dusjstolen. I tillegg
kan det fungere som holder for ytterligere
tilbehør.
[3] Hylle med integrerte avløpshull og
dispenser for flytende såpe med ekstra
avlastningsflate – skaper mange muligheter
for å legge fra seg ting og letter det daglige
dusjritualet
[4] Håndkleholder montert på begge sider
av dusjskilleveggen eller dusjdøren – til å
henge opp håndkleet eller til å åpne og
lukke døren
[5] Axor ShowerSelect termostat til 2 uttak
– for enkel betjening av hode- og hånddusj

Axor Universal Tilbehør

Når to ulike personligheter deler et bad, kan begge to få sin helt egne løsning.
På badekaret kan for eksempel begge to utforme hvert sitt område på en
hensiktsmessig måte. Det kan for eksempel være et velværeområde for deg
og ham – slik at intimitet og møte likevel kan sameksistere.

[1] Tidløst elegant håndkleholder – praktisk ved siden av badekaret
[2] Begge har sin personlige avlastningsflate montert på gripehåndtaket/stangen – med mer eller
mindre tilbehør – og samtidig er det praktisk hjelp når man skal opp i og ut av karet
[3] Enkeltkroker – håndklær, badekåper henges opp pent og ordentlig
[4] Gulvstående Axor Urquiola badekartermostat – for felles velværetemperatur

[1]

[4]

[2]

/ Individuelt /

[3]

[2]
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Også når det gjelder bidet og WC, har Axor Universal tilbehør designmessig vakre og
hensiktsmessige muligheter. For det første kan alt monteres gripeklart, og for det andre er
det også her mange utformingsmuligheter via individuelt plasserte hyller. Hvis det skal være
enda mer individuelt, kan armaturene og tilbehøret foredles med en eksklusiv spesialoverflate av Axor Manufaktur, her for eksempel med gullutseende.

[1] Enkeltkroker til håndklær og vaskekluter – gripeklart ved bidetet
[2] Stang med integrert dispenser for flytende såpe og asymmetrisk montert hylle – holderen til toalettrullen
integreres på en pen og hensiktsmessig måte
[3] Hyller montert rett på veggen – blir til felter for personlige og dekorative gjenstander
[4] WC-børsteholder – ekstravagant med spesialoverflate
[5] Axor Citterio bidetarmatur – armaturer og tilbehør gir et harmonisk helhetsbilde

[2]
[1]

[5]

/ Ekstravagant /

[3]

[4]
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Axor universaltilbehør kan også skape komfort og estetikk på kjøkkenet. De som tenker på orden, har nok utformingsfrihet og samtidig rask
tilgang til de viktige kjøkkenredskapene, urter eller krydder.

[1]

[2]

[5]

/ Egnet til bruk på kjøkkenet /

[3]

[4]

[1] Stang med (tann)glass – som oppheng for kjøkkenhåndklær og til
praktisk plassering av kjøkkenredskaper
[2] Dispenser for flytende såpe med integrert hylle – brukes her som
dispenser for oppvaskmiddel og kan lett betjenes med én hånd
[3] Stang med hylle – til urtekrukker, krydder osv. – kan når som helst
plasseres på nytt og forskyves
[4] Stang – for at kjøkkenredskapene skal oppbevares på en ordentlig
måte
[5] Axor Citterio M 2-hulls kjøkkenarmatur med ett grep – det separate
håndteringsgrepet kan plasseres fleksibelt på kjøkkenvasken
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Det har aldri vært lettere å utforme et komfortabelt og helt personlig bad. En eksklusiv overflate har en spesielt
estetisk verdi. Dermed kan en overflate som er holdt i funklende gull eller en hemmelighetsfull svart farge, gi
badet et edelt tilsnitt. I Axor Manufaktur lages det tolv spesialoverflater – polert eller børstet – som muliggjør
personlig smak på høyeste nivå.

Børstet krom

Polert gull optikk

Polert rød gull

Børstet rød gull

Børstet gull optikk

Polert krom

Spesialoverflatene fremstilles ved hjelp av den moderne og miljøvennlige PVD-metoden. Overflatene utmerker
seg ved høy ripebestandighet, permanent overflateglans og høy motstandsdyktighet mot rengjøringsmidler og
korrosjon og er derfor spesielt vakre og eksklusive.

Børstet nikkel

Polert nikkel

Børstet sort krom

Polert sort krom

/ Spesialoverflater /

Polert bronse

Børstet bronse
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Tannglass til veggmontering
og montering på stang
Art.-Nr. 42834000

Såpeskål og hylle 150 mm
til veggmontering og montering på stang
Art.-Nr. 42803000

Dispenser for flytende såpe
med hylle 150 mm til veggmontering
og montering på stang
Fyllemengde: 180 ml
Art.-Nr. 42819000

Hylle 300 mm til veggmontering
og montering på stang
Art.-Nr. 42838000

Hylle til dusj/badekar
til veggmontering og montering på stang
Art.-Nr. 42802000

Gripehåndtak og stang,
utvendig mål: 374 mm
Art.-Nr. 42830000
Festesett for montering på begge sider
av glassvegg (ikke avbildet)
Art.-Nr. 42841000

Håndkleholder og stang,
utvendig mål: 694 mm
Art.-Nr. 42832000
Festesett for montering på begge sider
av glassvegg (ikke avbildet)
Art.-Nr. 42841000

Håndkleholder og stang,
utvendig mål: 894 mm
Art.-Nr. 42833000
Festesett for montering på begge sider
av glassvegg (ikke avbildet)
Art.-Nr. 42841000

/ Produktoversikt /

Dobbel håndkleholder,
utvendig mål: 409 mm
Art.-Nr. 42821000

Enkeltkrok
Art.-Nr. 42801000

Papirholder til veggmontering
og montering med hylle 300 mm
og såpeskål, også speilvendt
montering er mulig
Art.-Nr. 42836000

WC-børsteholder,
veggmontering
Art.-Nr. 42835000

Adaptersett
- Til montering av tilbehør på en stang
- Til kombinasjonen av toalettrullholder
med hylle 300 mm eller såpeskål/hylle
Art.-Nr. 42870000

Tildekning av stang (erstatter den bakre
av de to stengene)
Art.-Nr. 42871000

Du finner mer informasjon om Axor universaltilbehør på www.hansgrohe.no.
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Finnes den perfekte kombinasjon av tilbehørsdeler? Ja, for egentlig er denne kombinasjonen alltid den som er
relevant for den enkelte. Med Axor Universal tilbehør kan hver enkelt selv definere sitt eget stykke luksus på
badet. Her er et par eksempler på kombinasjoner.
Slik fungerer det:
_ D elene i tilbehøret kan monteres som enkeltløsning eller i system på en stang og forbindes med hverandre.
_ D e kan når som helst forskyves og plasseres på nytt.
_ Flere tilbehørsdeler kan også integreres etterpå.
_ D et er enkelt å montere en stang med ulike typer tilbehør: Det holder med to hull i veggen eller i flisen for å montere stangen.
Det er ikke nødvendig å lage flere hull i veggen.
_ For hver tilbehørsdel som plasseres på en stang, trengs det 1 adaptersett. (Unntak: Til hylle 300 mm trengs det 2 adaptersett.)

Tannglass

Hylle 300 mm

Adaptersett

Stang

Adaptersett

Axor Universal tilbehør består av eksklusivt
krombelagt metall, speilglass eller hvitt
gjennomfarget glass. Glasset er hygienisk,
ripebestandig og lett å holde rent – de hvite
glasselementene som f.eks. tannglass og
dusjhylle kan til og med vaskes i oppvaskmaskin.

/ Eksempler på kombinasjoner /

[1]

[4]

Asymmetrisk plassering av hylle 300 mm på stangen. 1 adaptersett

Elegant kombinasjon av stang med hylle 300 mm (asymmetrisk

nødvendig.

montert) Papirholder. 2 adaptersett nødvendig.

[2]

[5]

Sjenerøse avlastningsflater med hylle 300 mm og dispenser for

Tredobbel funksjon: Hylle 300 mm med to papirholdere.

flytende såpe på stangen. 3 adaptersett nødvendig.

2 adaptersett nødvendig. En papirholder er montert speilvendt.

[3]

[6]

Alt er gripeklart på ett sted: multifunksjonell kombinasjon av

Papirholder med såpeskål/hylle 150 mm – den plassbesparende

stang med hylle 300 mm, tannglass og såpeskål/hylle 150 mm.

kombinasjonen for gjestetoalettet. 1 adaptersett nødvendig.

4 a daptersett nødvendig.
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