Axor Universal
Ac c e s s o r i e s

Axor Universal Akcesoria

Axor Universal
A k c e s o r i a

Kto ceni sobie w łazience

elegancję i perfekcję, nie musi rezygnować z tych atrybutów w przypadku akcesoriów. Wysoka jakość w łazience

przejawia się szczególnie w detalach. Półki, wieszaki na ręcznik kąpielowy, dozowniki na mydło w płynie, a także wieszaki na odzież to

estetyczne kropki nad i.

przyjemność dla wszystkich osób, które poszukują wyjątkowości w codzienności.
W pierwszej linii za sprawą ich wyjątkowego wzornictwa. Oprócz tego Axor Universal to modularny program akcesoriów
złożony z elementów, które zastosowane pojedynczo lub w połączeniach, czynią życie w łazience prostszym i wygodniejszym.

Akcesoria Axor Universal to prawdziwa

Marka

Axor

stworzyła te akcesoria wspólnie ze swoim długoletnim partnerem w dziedzinie wzornictwa,

Pasujący do różnych kolekcji

Antonio Citterio.

program akcesoriów komponuje się doskonale w najróżniejszych wnętrzach.

Axor Universal Akcesoria

Axor Universal Akcesoria

Półka 300 mm do montażu na ścianie & montażu na relingu

Wieszak na ręcznik kąpielowy & reling (Wymiary zewnętrzne: 894 mm)

Wieszak na ręcznik kąpielowy & reling (Wymiary zewnętrzne: 694 mm)

Uchwyt & reling (Wymiary zewnętrzne: 374 mm)

Dozownik na mydło w płynie
z półką
Do montażu na ścianie & montażu na relingu

Haczyk pojedynczy

Zaledwie dwanaście akcesoriów oferuje mnóstwo aranżacyjnych możliwości. Akcesoria z chromowanego
metalu, białego szkła i szkła lustrzanego cechuje ponadczasowe wzornictwo, które harmonizuje z każdym
stylem łazienkowym: Łagodne krawędzie są przyjemne w dotyku, a czysta forma zapewnia doskonałe wrażenie
wizualne. Ze względu na swoje właściwości, łatwość pielęgnacji i odporność na zarysowanie, szkło sprawdza
się w łazience szczególnie dobrze. Akcesoria Axor Universal można łączyć ze sobą oraz z innymi kolekcjami
marki Axor na wiele różnych sposobów. Pragniemy zaprezentować Ci kilka przykładowych rozwiązań.

Podwójny wieszak na ręcznik
z oddzielną regulacją kąta (Wymiary zewnętrzne: 409 mm)

Mydelniczka & półka
Do montażu na ścianie & montażu na relingu

Półka do prysznica/wanny
Do montażu na ścianie & montażu na relingu

Kubek do mycia zębów
Do montażu na ścianie & montażu na relingu

/ Asortyment /

Uchwyt do papieru toaletowego
Do montażu na ścianie & montażu w połączeniu
z mydelniczką lub półką 300 mm

Uchwyt na szczotkę WC
do montażu na ścianie

Axor Universal Akcesoria
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/ dla rodziny /

Tam gdzie dzieci dzielą łazienkę z dorosłymi, przemyślane rozwiązania wokół
strefy umywalki zapewniają harmonijne współistnienie. Dzięki swoim własnym
akcesoriom dzieci mogą poczuć się jak dorośli. Półki, lustra i wieszaki są np.
umieszczone w wygodnym miejscu – optymalnym dla dużych, mniejszych
i zupełnie małych. W razie potrzeby akcesoria można rozmieścić na nowo lub
uzupełnić o kolejne elementy. Całość jest nie tylko praktyczna, lecz również
pięknie się prezentuje.

[1] Haczyk pojedynczy – raz u góry, a raz umieszczony niżej
[2] Podwójny wieszak na ręcznik – każde ramię obraca się niezależnie
[3] Dozownik na mydło w płynie, zintegrowany z półką i praktycznym uchwytem – dzięki temu mydło
można dozować przy pomocy jednej dłoni.
[4] Reling z półką i kubkiem do mycia zębów – zamontowany praktycznie na wysokości dzieci
i dorosłych
[5] Lustro Axor Bouroullec – dopasowane do dużych i małych
[6] 2-otworowa bateria umywalkowa Axor Bouroullec z uchwytem umieszczonym z przodu umywalki –
wygodny dostęp i obsługa także dla dzieci
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/ bez barier /

W jaki sposób poradzić sobie
z codziennością w łazience
także w podeszłym wieku
bez konieczności rezygnacji
z estetyki? Np. dzięki strefie
prysznica zaprojektowanej
w jednym poziomie z podłogą,
wyposażonej w siedzisko
i oferującej dużą swobodę
ruchów. Ponadczasowo
eleganckie akcesoria wnoszą
szlachetność do wnętrza i oferują
pomoc. Uchwyt, mydelniczka
i dozownik na mydło w płynie
umieszczone są w zasięgu
ręki w strefie prysznica. Dzięki
czytelnym przyciskom Select
w termostacie Axor ShowerSelect
odbiornikami można sterować
intuicyjnie poprzez kliknięcie.

[4]

[2]
[1] Różne haczyki pojedyncze – aby
ręczniki były zawsze w zasięgu ręki
[2] Uchwyt zamontowany w poziomie
– zapewnia stabilność pod prysznicem
i pomaga wygodnie wstać z siedziska.
Oprócz tego może służyć także jako reling
na inne akcesoria.
[3] Półka, w której zintegrowane są otwory
odpływowe, a także dozownik na mydło
w płynie z dodatkową powierzchnią półki
– oferują dodatkową przestrzeń i ułatwiają
codzienny rytuał kąpieli
[4] Wieszaki na ręczniki kąpielowe
umieszczone po obu stronach kabiny
prysznicowej lub drzwi wejściowych
do strefy prysznica – do powieszenia
ręczników lub otwarcia i zamykania drzwi
[5] Termostat Axor ShowerSelect dla
dwóch odbiorników – dla łatwej obsługi
głowicy i główki prysznicowej

Axor Universal Akcesoria

Gdy dwie różne osobowości dzielą jedną łazienkę, każda z nich może
korzystać z własnego, indywidualnego rozwiązania w strefie wanny,
aranżując przestrzeń w dostosowany do siebie sposób. Może to być
na przykład obszar relaksu dla niej i dla niego – aby mogli cieszyć się
intymnością i spotkaniem jednocześnie.

[1] Ponadczasowo elegancki uchwyt na ręcznik kąpielowy – praktycznie umieszczony obok wanny
[2] Osobista powierzchnia półki dla każdego, zamontowana na uchwycie/lub relingu – raz niemal
pusta, raz zapełniona akcesoriami, a jednocześnie praktyczna pomoc podczas wchodzenia
i wychodzenia
[3] Haczyk pojedynczy – ręczniki, szlafroki etc. mają swoje miejsce
[4] Termostat wannowy Axor Urquiola do montażu w podłodze – przyjemna temperatura dla
dwojga

[1]

[4]

[2]

/ indywidualizm /

[3]

[2]

Axor Universal Akcesoria

Także do bidetu i toalety akcesoria Axor Universal oferują przemyślane pod
względem wzornictwa i estetyki możliwości aranżacyjne: z jednej strony wszystko
można zamontować w zasięgu ręki, a zarazem istnieje możliwość wielu rozwiązań
dzięki dowolnemu umiejscowieniu półek. Na życzenie możliwy jest jeszcze większy
indywidualizm, np. dzięki nadaniu bateriom i akcesoriom specjalnego wykończenia
powierzchni w Manufakturze Axor, tak jak w tym przypadku, w kolorze złotym.

[1] Haczyk pojedynczy na ręczniki i gąbki – w zasięgu ręki przy bidecie
[2] Reling ze zintegrowanym dozownikiem na mydło w płynie i asymetrycznie zamontowaną półką –
w przemyślany aranżacyjnie sposób umieszczono tu także uchwyt do papieru toaletowego
[3] Półki zamontowane bezpośrednio na ścianie – stają się regałami na osobiste i dekoracyjne przedmioty
[4] Uchwyt do papieru toaletowego – z ekstrawagancką powierzchnią w specjalnym wykończeniu
[5] Bateria bidetowa Axor Citterio – baterie i akcesoria tworzą harmonijną całość.

[2]
[1]

[5]

/ ekstrawagancja /

[3]

[4]
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Akcesoria Axor Universal wnoszą komfort i estetykę także do kuchni.
Kto lubi porządek, ma teraz wystarczająco dużo aranżacyjnej
swobody i jednocześnie szybki dostęp do potrzebnych przyborów
kuchennych, ziół i przypraw.

[1]

[2]

[5]

/ sprawdzone w kuchni /

[3]

[4]

[1] Reling z kubkiem (do mycia zębów) – do powieszenia ręczników
i do praktycznego umieszczenia przyborów kuchennych
[2] Dozownik na mydło w płynie ze zintegrowaną półką – tutaj służy
jako dozownik na płyn do mycia naczyń, który można wygodnie
obsłużyć jedną ręką
[3] Reling z półkami – na pojemniki z ziołami, przyprawami etc. – które
można w każdej chwili rozmieścić na nowo i przesuwać
[4] Reling – aby przybory kuchenne można było zgromadzić
w uporządkowany sposób
[5] 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna Axor Citterio M –
oddzielny uchwyt można umieścić w dowolnym miejscu wokół zlewu

Axor Universal Akcesoria
Jeszcze nigdy aranżacja komfortowej, niepowtarzalnej łazienki nie była prostsza. W ekskluzywnej
powierzchni tkwi szczególna estetyczna wartość. Lśniące wykończenie w kolorze złotym lub tajemnicza
czerń mogą wnieść do łazienki szlachetną nutę. W Manufakturze Axor powstaje dwanaście powierzchni
specjalnych – w wykończeniu polerowanym lub szczotkowanym, które pozwalają na realizację
indywidualizmu na najwyższym poziomie.

Chrom szczotkowany

Złoto polerowane

Czerwone złoto polerowane

Czerwone złoto szczotkowane

Złoto szczotkowane

Chrom polerowany

Powierzchnie specjalne powstają w nowoczesnym i ekologicznym procesie powlekania PVD. Cechuje je
wysoka odporność na zarysowania, długotrwały blask oraz wytrzymałość na środki czyszczące i korozję, a
zatem wyjątkowa szlachetność i jakość.

Nikiel szczotkowany

Nikiel polerowany

Czarny chrom szczotkowany

Czarny chrom polerowany

/ Powierzchnie specjalne /

Brąz polerowany

Brąz szczotkowany

Axor Universal Akcesoria

Kubek do mycia zębów do montażu
na ścianie & montażu na relingu
Nr kat 42834000

Mydelniczka & półka 150 mm do montażu
na ścianie & montażu na relingu
Nr kat 42803000

Dozownik na mydło w płynie z półką
150 mm do montażu na ścianie & montażu
na relingu, pojemność: 180 ml
Nr kat 42819000

Półka 300 mm do montażu na ścianie &
montażu na relingu
Nr kat 42838000

Półka do prysznica/wanny do montażu
na ścianie & montażu na relingu
Nr kat 42802000

Uchwyt & reling, wymiary zewnętrzne:
374 mm
Nr kat 42830000
Zestaw mocujący do obustronnego
montażu na szkle (bez fot.)
Nr kat 42841000

Wieszak na ręcznik & reling, wymiary
zewnętrzne: 694 mm
Nr kat 42832000
Zestaw mocujący do obustronnego
montażu na szkle (bez fot.)
Nr kat 42841000

Wieszak na ręcznik & reling, wymiary zewnętrzne: 894 mm
Nr kat 42833000
Zestaw mocujący do obustronnego montażu na szkle (bez fot.)
Nr kat 42841000

/ Przegląd produktów /

Podwójny wieszak na ręcznik,
wymiary zewnętrzne: 409 mm
Nr kat 42821000

Haczyk pojedynczy
Nr kat 42801000

Uchwyt do papieru toaletowego
do montażu na ścianie & montażu z półką
300 mm i mydelniczką, możliwy także
montaż w lustrzanym odbiciu
Nr kat 42836000

Uchwyt na szczotkę WC do montażu
na ścianie
Nr kat 42835000

Adapter
- do instalacji jednego z akcesoriów
na relingu
- do połączenia uchwytu do papieru
toaletowego z półką 300 mm lub
mydelniczką/półką
Nr kat 42870000

Osłona na reling (zastępuje tylny drążek)
Nr kat 42871000

Więcej na temat akcesoriów Axor Universal znajdziesz na stronie internetowej Hansgrohe. www.hansgrohe.pl

Axor Universal Akcesoria

Czy istnieje perfekcyjna kombinacja akcesoriów? Tak, w gruncie rzeczy jest to zawsze ta najbardziej
indywidualna. Dzięki akcesoriom Axor Universal każdy może na swój własny sposób zdefiniować luksus
w łazience. Tutaj kilka przykładowych kombinacji.
A tak to działa:
_ A kcesoria można zamontować pojedynczo lub połączyć ze sobą jako rozwiązanie systemowe na relingu.
_ W każdej chwili można je przesuwać lub rozmieścić na nowo.
_ Kolejne akcesoria można zintegrować w późniejszym czasie.
_ Montaż relingu ze zintegrowanymi różnymi akcesoriami jest prosty: Dwa otwory w ścianie lub w płytkach wystarczą, aby zamontować
reling. Dodatkowe otwory w ścianie nie są potrzebne.
_ Dla każdego z akcesoriów montowanych na relingu konieczny jest 1 adapter. (Wyjątek: Dla półki 300 mm niezbędne są dwa adaptery.)

Kubek do mycia zębów

Półka 300 mm

Adapter

Reling

Adapter

Akcesoria Axor Universal wykonane
są z wysokiej jakości chromowanego
metalu, szkła lustrzanego lub barwionego
na biało. Szkło jest higieniczne, odporne
na zarysowania i łatwe w pielęgnacji
– białe elementy szklane, jak np. kubek
do mycia zębów lub półkę prysznicową,
można nawet myć w zmywarce.

/ Przykładowe kombinacje /

[1]

[4]

Asymetryczne umiejscowienie półki 300 mm na relingu. Niezbędny

Elegancka kombinacja relingu z półką 300 mm (asymetryczna

jest 1 adapter.

instalacja) i uchwytu do papieru toaletowego. Niezbędne są 2
adaptery.

[2]

[5]

Obszerna powierzchnia półki za sprawą półki 300 mm

Potrójna funkcja: Półka 300 mm z dwoma uchwytami do papieru

i dozownika na mydło w płynie na relingu. Niezbędne są 3

toaletowego. Niezbędne są 2 adaptery. Jeden uchwyt do papieru

adaptery.

toaletowego zamontowany jest w odbiciu lustrzanym.

[3]

[6]

Wszystko w zasięgu ręki w jednym miejscu: multifunkcyjna
kombinacja relingu z półką 300 mm, kubkiem do mycia zębów
i mydelniczką/półką 150 mm. Niezbędne są 4 adaptery.

Uchwyt do papieru toaletowego z mydelniczką/półką 150 mm
– oszczędzająca miejsce kombinacja do toalety gościnnej.
Niezbędny jest 1 adapter.
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