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elegance og perfektion på badeværelset? Så bør du under ingen omstændigheder gå på kompromis med tilbehøret. Netop detaljerne
på badet gemmer på elegance og kvalitet. Den æstetiske prik over i’et sættes ved hjælp af hylder, håndklædeholdere, sæbedispensere og kroge.

Er du til

nydelse for alle dem, der retter blikket mod det særlige i en ellers travl hverdag. Det skyldes
tidløse design af høj kvalitet. Derudover udgør Axor Universal-tilbehøret et modulopbygget

Axor Universal-tilbehøret er ren
først og fremmest det

tilbehørsprogram bestående af elementer, der enten som individuel løsning eller i kombination med andre elementer gør livet på badet nemmere og

mere komfortabelt.

Axor har udviklet tilbehøret i samarbejde med sin mangeårige designpartner Antonio Citterio. Der er tale om et program, der går
på tværs af kollektionerne, og som passer perfekt ind i de forskellige miljøer.
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Hylde 300 mm til vægmontering & montering på skinne

Håndklædeholder & skinne (udvendigt mål: 894 mm)

Håndklædeholder & skinne (udvendigt mål: 694 mm)

Kargreb & skinne (udvendigt mål: 374 mm)

Dispenser til flydende sæbe med
hylde
til vægmontering & montering på skinne

Krog

Med 12 tilbehørselementer har du en lang række indretningsmuligheder. Tilbehøret af forkromet metal, hvidt glas
og spejlglas i en tidløs designkvalitet lader sig integrere i enhver badstil på en elegant måde: De afrundede
kanter gør tilbehøret behageligt at røre ved, mens de klare linjer sørger for et helhedsindtryk af høj kvalitet. Glas
er særligt anvendeligt på badeværelset, fordi det er hygiejnisk, let at rengøre og modstandsdygtigt over for
ridser. Axor Universal-tilbehøret kan kombineres på kryds og tværs og passer perfekt med de forskellige Axor
badkollektioner. Her viser vi dig nogle eksempler på forskellige løsninger.

Dobbelt håndklædestang
enkeltvis svingbar (udvendigt mål: 409 mm)

Sæbeskål & hylde
til vægmontering & montering på skinne

Hylde til bruser/kar
til vægmontering & montering på skinne

Tandkrus
til vægmontering & montering på skinne

/ Sortiment /

Papirholder
til vægmontering & montering i kombination med sæbeskål
eller hylde 300 mm

WC-børsteholder
til vægmontering
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/ Familievenlig /

Når badet deles af voksne og børn, sikrer de gennemtænkte løsninger ved
håndvasken et harmonisk samspil. Ved hjælp af eget tilbehør kan børnene føle sig
som voksne. Hylder, spejl og kroge er eksempelvis placeret, så de er nemme at
nå – perfekt for både de større og de små. Og efter behov kan tilbehøret placeres
på nye måder eller endda suppleres med yderligere elementer. Det er både
praktisk og ser godt ud.

[1] Kroge – til placering i højden og længere nede
[2] Dobbelt håndklædestang – armene kan svinges individuelt
[3] Dispenser til flydende sæbe med integreret hylde og praktisk greb – så sæben er nem at portionere
med én hånd
[4] Skinne med hylde og tandkrus – praktisk monteret i børne- og voksenhøjde
[5] Axor Bouroullec-spejl – til store som små
[6] Axor Bouroullec 2-huls håndvaskarmatur med greb installeret på håndvaskens front – er også let at nå
og betjene for børn
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/ Barrierefri /

Hvordan kan ældre klare de
dagligdags gøremål på badet
uden at skulle gå på kompromis
med æstetikken? F.eks. ved
hjælp af en bruser, der går ud i
et med gulvet, en siddemulighed
og masser af bevægelsesfrihed.
Det tidløse og elegante tilbehør
kaster glans over badet, samtidig
med at det hjælper den
badende. Kargreb, sæbeskål
og sæbedispenser er placeret
direkte i bruseområdet, så
det er let at nå. Ved hjælp af
den let genkendelige Selectknap på Axor ShowerSelecttermostaten er det muligt at
betjene bruserne rent intuitivt ved
hjælp af knappen.

[4]

[2]
[1] Diverse kroge – så håndklæderne altid
er inden for rækkevidde
[2] Kargreb monteret vandret – hjælper den
badende til at stå sikkert under bruseren og
hjælper, når man skal rejse sig fra skamlen.
Det kan desuden anvendes som skinne til
andet tilbehør.
[3] Hylde med integrerede afløbshuller
og dispenser til flydende sæbe med
ekstra hyldeplads – skaber masser af
opbevaringsplads og letter det daglige
bruseritual
[4] Håndklædeholder, der er monteret
på begge sider af brusevæggen eller
brusedøren – til at hænge håndklædet
på eller åbne og lukke døren med
[5] Axor ShowerSelect-termostat til to
funktioner – for en nem betjening af hovedog håndbruser
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Når forskellige personligheder deles om ét bad, må de hver især have deres
egen løsning. Ved badekarret kan den enkelte eksempelvis indrette sit eget
område på en hensigtsmæssig måde. Det kan være i form af et velværeområde
til ham og hende – hvor der samtidig er plads til nærvær og fællesskab.

[1] Tidløst elegante håndklædeholdere – praktiske ved siden af karret
[2] Alle får monteret deres egen hyldeplads på badekargrebet/skinnen – minimalistisk eller fyldt
med detaljer og tilbehørsdele, og på samme tid praktisk hjælp til at stige ind og ud af karret
[3] Kroge – håndklæder, badekåber osv. finder deres rette plads
[4] Gulvmonteret Axor Urquiola-kartermostat – med garanteret perfekt temperatur for alle

[1]
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/ Individuel /

[3]

[2]
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Axor Universal-tilbehøret fungerer også som smukke og praktiske løsninger ved bidet og
toilet: Samtidig med at elementerne monteres, så de befinder sig inden for rækkevidde,
skabes der en række indretningsmuligheder takket være de individuelt placerede hylder.
Og hvis der lige skal skrues lidt mere op for det individuelle, kan armaturerne og tilbehøret
forædles med en eksklusiv specialoverflade hos Axor Manufaktur, som her i guldoptik.

[1] Kroge til håndklæder og vaskeklude – inden for rækkevidde ved bidetet
[2] Skinne med integreret dispenser til flydende sæbe og asymmetrisk monteret hylde – WC-papirholderen
integreres på en indretningsmæssigt smuk og hensigtsmæssig måde
[3] Hylder monteret direkte på væggen – bliver til reoler til personlige ting og pynt
[4] WC-børsteholder – ekstravagant i specialoverflade
[5] Axor Citterio-bidétarmatur – armaturer og tilbehør skaber et stemningsfuldt helhedsbillede

[2]
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/ Ekstravagant /

[3]

[4]
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Axor Universal-tilbehøret kan også bringe komfort og æstetik ind i
køkkenet. De giver dig masser af designmuligheder, når du indretter dit
køkken, og samtidig får du let adgang til de vigtige køkkenredskaber,
krydderurter og krydderier.

[1]
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/ Velegnet til køkkenet /

[3]

[4]

[1] Skinne med (tand-)krus – til ophæng af viskestykker og praktisk
placering af køkkenredskaber
[2] Dispenser til flydende sæbe med integreret hylde – fungerer her som
dispenser til opvaskemiddel og er nem at betjene med kun én hånd
[3] Skinne med hylder – til krydderurter, krydderier osv., kan til enhver
tid flyttes
[4] Skinne – til organiseret opbevaring af køkkenredskaberne
[5] Axor Citterio M 2-huls 1-grebs køkkenarmatur – det separate greb
kan installeres fleksibelt ved håndvasken
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Det har aldrig været nemmere at skabe et helt unikt og komfortabelt bad. Der gemmer sig en særlig æstetisk
værdi bag den eksklusive overflade. Ved hjælp af den skinnende guldoptik eller det hemmelighedsfulde
sort kommer der et strejf af luksus ind på badet. Hos Axor Manufaktur bliver der produceret 12 forskellige
specialoverflader – polerede eller børstede, hvor individualiteten er i fokus.

Børstet krom

Poleret guld-optik

Poleret rød guld

Børstet rød guld

Børstet guld-optik

Poleret krom

Specialoverfladerne bliver produceret med den moderne og miljøvenlige PVD-metode. De kendetegnes ved
en høj ridsefasthed, vedvarende overfladeglans og en høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og
korrosion – de vinder derfor på luksus og kvalitet.

Børstet nikkel

Poleret nikkel

Børstet sort krom

Poleret sort krom

/ Specialoverflader /

Poleret bronze

Børstet bronze
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Tandkrus til vægmontering & montering
på skinne
Art. nr. 42834000

Sæbeskål & hylde 150 mm til vægmontering
& montering på skinne
Art. nr. 42803000

Dispenser til flydende sæbe med hylde
150 mm til vægmontering & montering
på skinne. Påfyldningsmængde: 180 ml
Art. nr. 42819000

Hylde 300 mm til vægmontering &
montering på skinne
Art. nr. 42838000

Hylde til bruser/kar til vægmontering &
montering på skinne
Art. nr. 42802000

Kargreb & skinne, udvendigt mål: 374 mm
Art. nr. 42830000
Befæstelsessæt til dobbeltsidet
glasmontering (ikke afbilledet)
Art. nr. 42841000

Håndklædeholder & skinne, udvendigt mål:
694 mm
Art. nr. 42832000
Befæstelsessæt til dobbeltsidet
glasmontering (ikke afbilledet)
Art. nr. 42841000

Håndklædeholder & skinne, udvendigt mål: 894 mm
Art. nr. 42833000
Befæstelsessæt til dobbeltsidet glasmontering (ikke afbilledet)
Art. nr. 42841000

/ Produktoversigt /

Dobbelt håndklædestang,
udvendigt mål: 409 mm
Art. nr. 42821000

Krog
Art. nr. 42801000

Papirholder til vægmontering & montering
med hylde 300 mm og sæbeskål, også
muligt med spejlvendt montering
Art. nr. 42836000

WC-børsteholder vægmontering
Art. nr. 42835000

Adaptersæt
- til installation af tilbehør på en skinne
- til kombination af papirholder med hylde
300 mm eller sæbeskål/hylde
Art. nr. 42870000

Dækkapper til skinner
(erstatter den bagerste stang)
Art. nr. 42871000

Se Hansgrohes hjemmeside for yderligere oplysninger om Axor Universal-tilbehøret.
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Findes den perfekte tilbehørskombination? Ja, for i bund og grund er den perfekte kombination altid den
individuelle. Ved hjælp af Axor Universal-tilbehøret har alle mulighed for at få en smule luksus ind på badet.
Her nogle kombinationseksempler.
Og sådan virker det:
_ Tilbehøret kan installeres som individuel løsning eller i et system på en skinne eller kombineres på kryds og tværs.
_ D et kan til enhver tid flyttes.
_ D et er også muligt at integrere yderligere tilbehør på et senere tidspunkt.
_ Installationen af en skinne med diverse integrerede tilbehørselementer er nem: Der skal ikke andet til end to huller i væggen eller flisen for at
montere skinnen. Der kræves ikke yderligere huller i væggen.
_ Der skal bruges ét adaptersæt pr. tilbehørselement, der skal placeres på en skinne. (Undtagelse: Der skal bruges to adaptersæt til hylden
300 mm.)

Tandkrus

Hylde 300 mm

Adaptersæt

Skinne

Adaptersæt

Axor Universal-tilbehøret består af forkromet
metal af høj kvalitet, spejlglas eller hvidt
glas. Glasset er hygiejnisk, ridsefast og let
at rengøre – de hvide glaselementer som
f.eks. tandkrus eller brusehylde kan endda
vaskes i opvaskemaskine.

/ Kombinationseksempler /

[1]

[4]

Asymmetrisk placering af hylden 300 mm på skinnen. Der kræves

Elegant kombination af skinne med hylde 300 mm (asymmetrisk

ét adaptersæt.

installation) papirholder. Der kræves to adaptersæt.

[2]

[5]

Omfattende hyldeflader takket være hylde 300 mm og dispenser til

Tredobbelt funktion: Hylde 300 mm med to papirholdere. Der

flydende sæbe på skinnen. Der kræves tre adaptersæt.

kræves to adaptersæt. En papirholder er monteret spejlvendt.

[3]

[6]

Alt inden for rækkevidde på én plads: multifunktionel kombination af

Papirholder med sæbeskål/hylde 150 mm – den pladsbesparende

skinne med hylde 300 mm, tandkrus og sæbeskål/hylde 150 mm.

kombination til gæste-WC’er. Der kræves ét adaptersæt.

Der kræves fire adaptersæt.
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