Axor Citterio
Nowe wnętrza, nowe produkty,
nowe inspiracje

Axor Citterio.
Kontynuacja
mistrzowskiej kolekcji.
Kolekcja Axor Citterio w 2003 roku na nowo zdeﬁniowała pojęcie
luksusu w łazience. Nadszedł czas, by rozwinąć kolekcję, która
odniosła spektakularny sukces w segmencie prywatnym oraz inwestycyjnym, o produkty wyrażające jej centralne wartości: nieskazitelność, konsekwencję i luksus w najczystszej postaci. Kolekcja
Axor Citterio niezmiennie odzwierciedla wartość wody, eliksiru
życia. Bogactwo detalu, klarowność formy, błyskotliwość funkcji.
Nowe produkty to nowe możliwości spełniania marzeń o indywidualnej aranżacji przestrzeni na najwyższym poziomie. Niniejszy
prospekt dostarcza kluczowych argumentów w aspekcie designu
i zastosowania nowych elementów kolekcji. Niech stanie się
inspiracją do urzeczywistnienia koncepcji Axor Citterio, zarówno
w prywatnych łazienkach, jak i w sceneriach ekspozycyjnych.
Odkryj bogactwo aranżacyjnych możliwości, które oferuje kolekcja
Axor Citterio – teraz jeszcze pełniejsza.
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Nowa łazienka:
Świeże pomysły na aranżację przestrzeni.
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Axor Citterio

Ewolucja kolekcji Axor Citterio odsłania nowe oblicze łazienkowej
przestrzeni. W dalszym ciągu kluczowe są założenia architektoniczne,
które w 2003 roku nadały strukturę łazience Axor Citterio: segmentacja, przejrzystość i światło. Zastosowanie szlachetnych materiałów
podkreśla jakość produktów z kolekcji Axor Citterio.
W nowym podejściu urzekają kontrastowe połączenia bieli i czerni
marmuru. Projektując łazienkę Axor Citterio, zainspiruj się pomysłami
na funkcjonalność i klimat przestrzeni. Propozycje aranżacyjne od
str. 12 wskazują różnorodne możliwości indywidualnej interpretacji
pomysłów na wnętrze.
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Nowe produkty:
smukłe, eleganckie & wielostronne.
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Axor Citterio

Produkty z kolekcji Axor Citterio wyróżnia najwyższej klasy design
i jakość wykonania. Łagodnie zaokrąglone krawędzie są hołdem
formy złożonym wodzie, drogocennemu eliksirowi życia. Klarowny
język designu przemawia do wyobraźni. Axor Citterio stanowi
mistrzowski przykład harmonijnego wzornictwa, w którym stabilność
spotyka się z płynnością, współczesność – z ponadczasowością.
Spektakularna kolekcja została wzbogacona o nowe baterie jednouchwytowe – trzy umywalkowe i jedną bidetową – które zachwycają
lśniącymi taﬂami płaszczyzn i precyzją krawędzi. Eleganckie i smukłe
– oferują najwyższy komfort obsługi.
Nowa, kompaktowa głowica prysznicowa Axor Citterio wyraża
mistrzostwo formy i funkcji dedykowane strefie prysznica. Dzięki
różnym wariantom strumienia kąpiel staje się intensywnym doznaniem i rewitalizującym rytuałem. Na kolejnych stronach odkryjesz
i poznasz w szczególe całe bogactwo możliwości, które oferują
nowości kolekcji Axor Citterio.

●

Luxus od drugiego wejrzenia: ponadczasowe wzornictwo,
funkcjonalne i skończenie doskonałe

●

Design najwyższej klasy i mistrzowska jakość wykonania
gwarantują nieprzemijalność

●

Czysta i lśniąca forma odzwierciedla symbolikę wody

●

Nowe produkty są wyższe i smuklejsze – świeży design

●

Kolekcja spójna w wielości elementów oferuje spektrum
aranżacyjnych możliwości o zdecydowanym charakterze.
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Axor Citterio jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

Wysoka wylewka to charakterystyczny element wzornictwa i stylu
słynnej 3-otworowej armatury
umywalkowej Axor Citterio. Za
sprawą innowacyjnego połączenia klasycznej, wysokiej wylewki
z mieszaczem typu joystick,
umieszczonym z boku, powstał
nowy, spektakularny produkt dla
każdej umywalki. Zintegrowany
w wylewce kształtownik ogranicza
zużycie wody do 5 l/min emitując
obfity, nieskazitelny strumień.
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Axor Citterio

Axor Citterio jednouchwytowa bateria umywalkowa
180 mm

Charakterystyczne połączenie
precyzyjnych krawędzi i miękkiego
wykończenia pozwala rozpoznać
rękę Mistrza. Idealnie wyważone
proporcje wylewki dbają o najwyższy komfort użytkowania. Dzięki
zintegrowanemu kształtownikowi
można regulować kąt strumienia.
Bateria jest również dostępna
w wersji do małych umywalek.
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Axor Citterio jednouchwytowa bateria bidetowa 90 mm

88
174

73,5

Design nowej baterii bidetowej
nawiązuje do baterii umywalkowej. Korpus płynnie przechodzi
w wylewkę tworząc z nią monolit.
Uchwyt typu joystick zapewnia
wygodną obsługę. Perlator z przegubem kulowym można ustawić
pod optymalnym kątem.
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Axor Citterio głowica
prysznicowa

Ø 23

170/170

Nowa głowica prysznicowa oferuje najwyższej klasy komfort
kąpieli dzięki trzem rodzajom
strumienia. Funkcja i estetyka
dopełniają się tu nawzajem.
Wygodna zmiana strumienia –
od normalnego, przez masujący,
do łagodnego – przy pomocy
umieszczonego z boku przełącznika, dodatkowo uruchamia
mechanizm samoczyszczący
dysz prysznicowych QuickClean.
Nachylenie ramienia głowicy
pod kątem 67°, w połączeniu
ze skoncentrowanym strumieniem,
ukierunkowuje wodę optymalnie
na całe ciało.

282

19
Ø1

Ramię i rozetę głowicy prysznicowej można zamówić oddzielnie.
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Axor Citterio Showerpipe

Kompletny system prysznicowy
przystosowany do montażu natynkowego zapewnia wspaniały komfort kąpieli. Ponadto oferuje dużą
swobodę w zakresie instalacji, co
czyni go produktem wymarzonym
w przypadku renowacji. Głowica
prysznicowa pozwala na regulację kąta i rodzaju strumienia –od
normalnego, przez miękki do masującego. Inteligentna technika termostatyczna pozwala na redukcję
zużycia wody i wybór precyzyjnie
określonej temperatury, a funkcja
SafetyStop chroni przed poparzeniem.

1198

Ø 119

69

Ø 115

296
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Nowe inspiracje:
różnorodność i perfekcja formy.

Inspiracja 1

12 Axor Citterio

Woda – żywioł w centrum! W tym przykładzie na środku pomieszczenia umieszczono blok z kompletną instalacją wodną na zasadzie
rozwiązania „wnętrze we wnętrzu”. Duże okrągłe lustro stanowi ciekawy kontrast w zestawieniu z prostą linią stołu umywalkowego z symetrycznie rozmieszczonymi umywalkami. Na oddzielnych ścianach zewnętrznych zamontowano głowicę prysznicową i obszerną wannę. Toaleta
i bidet znajdują się w obrębie centralnego bloku za taflą przesuwnych drzwi, która umożliwia wygodny dostęp. Połączenie beżowych płytek
z ciemnoczerwonymi powierzchniami przekonuje, że Axor Citterio wygląda szlachetnie nie tylko w czarno-białych aranżacjach.

Materiały

Produkty Axor Citterio/
produkty komplementarne

Podłoga

Umywalka

W strefie bocznej: Graniti Fiandre, płytki New Ground, BeigeGround,
PFP2836, 600 x 300 mm, szara fuga. W strefie centralnej: Graniti
Fiandre, płytki GEO Design Listelli multiformato, kolor BeigeGround,
semi-matt, D10PF28 300 x 300 mm, fuga ciągła.

2 x armatura umywalkowa 3-otworowa
z uchwytami krzyżowymi i płytką
2 x syfon umywalkowy Flowstar Design
2 x umywalka do zabudowy Duravit Vero
485 x 310 mm

Ściany

Graniti Fiandre, płytki GEO Design Listelli multiformato, kolor
BeigeGround, semi-matt, D10PF28 300 x 300 mm, fuga ciągła.
Ścianka boczna z lewej + ścianka prysznicowa: fasada szklana
od podłogi do suﬁtu, kolor czerwonego wina, RAL 3005
Sufit

Emulsja dyspersyjna, kolor biały RAL 9016
Umy walka

Stół pod umywalki do zabudowy, lakier błyszczący, kolor ciemnoczerwony, RAL 3005
Pozostałe elementy aranżacji

Drzwi przesuwne: Burg RC40 element przesuwny + fasada szklana,
rama aluminiowa ze szkłem satynowym, ST001 L/R. Lustro: na zamówienie, wąska krawędź, średnica 1400 mm

# 39134000
# 52110000
# 033048..00

Prysznic

1
1
1
1

x
x
x
x

1x
2x
2
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

głowica prysznicowa 3jet
ramię głowicy
rozeta głowicy
bateria prysznicowa termostatowa z uchwytem
krzyżowym, podtynkowa
zestaw podtynkowy iBox universal
zawór odcinający z uchwytem krzyżowym,
element zewnętrzny
zestaw podtynkowy do zaworu odcinającego
dysk prysznicowy Raindance S 150 AIR 3jet
złącze węża de Luxe
uchwyt prysznicowy
wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
1 x brodzik związany z podłożem Duravit
1593 x 893 mm

# 39740000
# 27412000
# 27419000
# 39715000
# 01800180
#
#
#
#
#
#

39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

#

720092

Wanna

15 m2, skala 1:10

1 x 1 x 4-otworowa armatura na brzeg wanny
z uchwytami krzyżowymi i płytką
1 x zestaw podstawowy do armatury 4-otworowej
na brzeg wanny
1 x płytka montażowa do 4-otworowej armatury
na brzeg wanny
1 x Flexaplus S komplet wannowy z odpływem
i przelewem
1 x Flexaplus zestaw podstawowy do wanien
specjalnych
1 x wanna akrylowa

# 39443000
# 13444180
# 39449000
# 58186000
# 58141180
# 39957000

Strefa toalety

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

jednouchwytowa bateria bidetowa
uchwyt do papieru toaletowego
pojemnik ze szczotką WC
wieszak na ręcznik
miska toaletowa Duravit Vero 370 x 540 mm
bidet ścienny Duravit Vero 370 x 540 mm

#
#
#
#
#
#

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

Aby zrealizować tę propozycję na ekspozycji, wystarczy zamówić
atrapy zestawów podtynkowych do produktów Axor Citterio. Uprzednio
proszę sprawdzić dokładną specyﬁkację w odniesieniu do aktualnego
asortymentu producenta.
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Inspiracja 2
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Skromnie i elegancko: Na powierzchni niespełna 10,5 m², udało się stworzyć dobrze zaplanowaną i funkcjonalną w każdym detalu przestrzeń
luksusu. Toaleta i bidet stanowią zamkniętą całość, dyskretnie odseparowaną drzwiami przesuwnymi ze szkła. Zaletą tego rozwiązania na zasadzie
„wnętrza we wnętrzu” jest uwolnienie przestrzeni na imponującą strefę prysznica. Duża tafla okienna z prawej strony wprowadza do łazienki
naturalne światło. Czarno-biała estetyka kolekcji Axor Citterio znajduje swoją kontynuację w płytkach z naturalnego kamienia.

Materiały

Produkty Axor Citterio/
produkty komplementarne

Podłoga

Umywalka

W strefie umywalki I toalety: Royal Mosa, Terra Maestricht,
płytki Black & White 600 x 600 mm, kolor biały 200 V matt,
fuga biała. W strefie prysznica: Royal Mosa, Terra Maestricht,
płytki Black & White 600 x 600 mm, kolor czarny 203 V matt,
fuga czarna.

2 x jednouchwytowa bateria umywalkowa 180 mm
2 x syfon umywalkowy Flowstar Design
2 x 2 x umywalka do zabudowy Duravit 2nd floor
600 x 430 mm
1 x 1 x stół umywalkowy Duravit 2nd floor, Ebony,
szerokość 2000 mm

Ściany

W strefie umywalki I toalety: Royal Mosa, Terra Maestricht,
płytki Black & White 600 x 600 mm, kolor biały 200 V matt,
fuga biała. W strefie prysznica: Royal Mosa, Terra Maestricht,
płytki Black & White 600 x 600 mm, kolor czarny 203 V matt,
fuga czarna.
Sufit

Emulsja dyspersyjna, kolor biały RAL 9016
Pozostałe elementy aranżacji

Drzwi przesuwne: Sprinz Motion 500, szkło piaskowane. Lustro: na
zamówienie, wąska krawędź szlifowana, 40 mm, średnica 1400 mm

# 39031000
# 52110000
# 034760..00
#

856c

Prysznic

1 x jednouchwytowa bateria bidetowa
# 39739000
1 x płaski system odpływowy, z.B. Illbruck Poresta Slot
Strefa toalety

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

jednouchwytowa bateria bidetowa
uchwyt do papieru toaletowego
pojemnik ze szczotką WC
wieszak na ręcznik
miska toaletowa ścienna Duravit 2nd floor,
540 x 370 mm
1 x bidet ścienny Duravit 2nd floor, 540 x 370 mm

#
#
#
#

39210000
41738000
41735000
41721000

#
#

220509
223515

Proszę sprawdzić dokładną specyfikację w odniesieniu do aktualnego
asortymentu producenta.

10,5 m2, skala 1:10
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Inspiracja 3
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Luksus bez względu na przestrzeń: Inteligentny pomysł na urzeczywistnienie łazienki Axor Citterio w małym pomieszczeniu. Nawet mając do dyspozycji niewielki metraż można nadać wnętrzu charakter kolekcji, na przykład poprzez umieszczenie umywalki w centrum. Aranżacja prysznicowa złożona z zamontowanej na ścianie głowicy i pasującej armatury podtynkowej, znajduje się obok ściany frontowej. Płytki imitujące marmur podkreślają luksusowy charakter tego niewielkiego wnętrza. Zaznaczony na rysunku obszar można zrealizować na ekspozycji.

Materiały

Produkty Axor Citterio/
produkty komplementarne

Podłoga

Umywalka

Graniti Fiandre, płytki porcelanowe Nero Marquina 600 x 300 mm,
polerowane, fuga grafitowa M20L36.

1 x jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką
1 x syfon umywalkowy Flowstar Design
1 x stół umywalkowy Duravit Vero, 850 x 490 mm
1 x stelaż metalowy pod stół umywalkowy
Duravit Vero

Ściany

W streﬁe umywalki: Graniti Fiandre, płytki porcelanowe Michelangelo
Statuario 600 x 300 mm, polerowane, fuga biała ATL9936. W streﬁe
prysznica: Graniti Fiandre, płytki porcelanowe Nero Marquina
600 x 300 mm, polerowane, fuga graﬁtowa M20L36.
Sufit

Emulsja dyspersyjna, kolor biały RAL 9016
Pozostałe elementy aranżacji

# 39034000
# 52110000
# 32985..00
# 003071..00

Prysznic

1
1
1
1

x
x
x
x

Lustro: np. Zierath, Laron8080, podświetlone , 800 x 800 mm
1x
2x
2
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

głowica prysznicowa 3jet
ramię głowicy
rozeta głowicy
bateria prysznicowa termostatowa z uchwytem
krzyżowym, podtynkowa
zestaw podtynkowy iBox universal
zawór odcinający z uchwytem krzyżowym,
element zewnętrzny
zestaw podtynkowy do zaworu odcinającego
dysk prysznicowy Raindance S 150 AIR 3jet
złacze węża de Luxe
uchwyt prysznicowy
wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
płaski system odpływowy, np. Illbruck Poresta Limit

# 39740000
# 27412000
# 27419000
# 39715000
# 01800180
#
#
#
#
#
#
S

39965000
15974180
28519000
27451000
39525000
28276000

Wanna

9 m2, skala 1:10

1 x 4-otworowa armatura na brzeg wanny
z uchwytami krzyżowymi i płytką
1 x zestaw podstawowy do 4-otworowej armatury
na brzeg wanny
1 x płytka montażowa do 4-otworowej armatury
na brzeg wanny
1 x Flexaplus S komplet wannowy z odpływem
i przelewem
1 x Flexaplus zestaw podstawowy do wanien
specjalnych
1 x wanna akrylowa

# 39443000
# 13444180
# 39449000
# 58186000
# 58141180
# 39957000

Strefa toalety

1 x uchwyt do papieru toaletowego
1 x uchwyt ze szczotką WC
1 x miska toaletowa ścienna Duravit Vero,
370 x 540 mm
1 x przycisk do WC Geberit Sigma 50, czarny

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

Aby zrealizować tę propozycję na ekspozycji, wystarczy zamówić
atrapy zestawów podtynkowych do produktów Axor Citterio.
Uprzednio proszę sprawdzić dokładną specyﬁkację w odniesieniu
do aktualnego asortymentu producenta.

Axor Citterio 17

®

Axor Citterio
Umywalka

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 140 mm
# 39010000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 140 mm
bez kompletu odpływowego

Ć

NOWOŚ

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 110 mm
do małej umywalki

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 180 mm

# 39015000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 180 mm,
bez kompletu odpływowego

# 39031000

# 39018000

# 39032000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 140 mm
z rurami miedzianymi

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 180 mm,
z rurami miedzianymi

# 39014000

# 39033000

Ć

NOWOŚ

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 115 mm
do małej umywalki
# 39035000

Ć

NOWOŚ

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 310 mm
do miski umywalkowej

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

# 39020000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z wysoką wylewką, bez cięgła

# 39034000

# 39037000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa, z płytką,
z wylewką 166 mm
Element zewnętrzny # 39112000
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa, z płytką,
z wylewką 226 mm (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39115000
Zestaw podstawowy # 13622180

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa, bez płytki,
z wylewką 226 mm
Element zewnętrzny # 39116000
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
podtynkowa, bez płytki,
z wylewką 166 mm (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39113000
Zestaw podstawowy # 13622180

3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami krzyżowymi,
z wylewką 140 mm

3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami krzyżowymi,
bez płytki, z wylewką 140 mm

3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami jednoramiennymi,
z wylewką 140 mm

3-otworowa bateria umywalkowa
z uchwytami jednoramiennymi,
bez płytki, z wylewką 140 mm

# 39134000*

# 39133000

# 39136000*

# 39135000

j.w. z wylewką 205 mm
(bez fot.)

j.w. z wylewką 205 mm (bez fot.)

j.w. z wylewką 205 mm (bez fot.)

j.w. z wylewką 140 mm (bez fot.)

# 39153000

# 39156000*

# 39155000

# 39154000*

*Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni
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*Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni

Umywalka

3-otworowa bateria ścienna do
umywalki z uchwytami krzyżowymi,
wylewka 166 mm
Element zewnętrzny # 39314000
j.w z wylewką 226 mm (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39144000
Zestaw podstawowy # 10303180

3-otworowa bateria ścienna do
umywalki z uchwytami krzyżowymi,
bez płytki, wylewka 166 mm
Element zewnętrzny # 39313000
j.w z wylewką 226 mm (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39143000
Zestaw podstawowy # 10303180

Bidet

3-otworowa bateria ścienna do umywalki
z uchwytami jednoramiennymi,
wylewka 166 mm
Element zewnętrzny # 39316000
j.w z wylewką 226 mm (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39148000
Zestaw podstawowy # 10303180

3-otworowa bateria ścienna do umywalki
z uchwytami jednoramiennymi, bez płytki
wylewka 166 mm
Element zewnętrzny # 39315000
j.w z wylewką 226 mm (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39147000
Zestaw podstawowy # 10303180

Ć

NOWOŚ

Jednouchwytowa bateria
bidetowa 110 mm

Jednouchwytowa bateria
bidetowa 90 mm

3-otworowa bateria bidetowa
z uchwytami krzyżowymi

3-otworowa bateria bidetowa
z uchwytami jednoramiennymi

# 39200000

# 39210000

# 39233000

# 39235000

Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa
Element zewnętrzny # 39455000
Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa z zabezpieczniem
Element zewnętrzny # 39457000
Zestaw podstawowy iBox® universal

Wylewka wannowa 180 mm

Wanna

Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
# 39400000

Jednouchwytowa bateria wannowa
wolnostojąca z główką prysznicową
Element zewnętrzny # 39451000
Zestaw podstawowy # 10452180

# 39410000

Wylewka wannowa 240 mm (bez fot.)
# 39411000

# 01800180
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Wanna

Dwuotworowa bateria wannowa do
montażu na ścianie, element zewnętrzny
z płytką i uchwytami jednoramiennymi
Element zewnętrzny # 39424000
j.w. z uchwytami krzyżowymi (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39423000
Zestaw podstawowy # 10422180

Dwuotworowa bateria wannowa do
montażu na ścianie, element zewnętrzny
bez płytki z uchwytami krzyżowymi
Element zewnętrzny # 39425000
j.w. z uchwytami jednoramiennymi
(bez fot.)
Element zewnętrzny # 39428000
Zestaw podstawowy # 10422180

3-otworowa bateria wannowa do
montażu na ścianie, z dyskiem prysznicowym, element zewnętrzny z płytką
i uchwytami jednoramiennymi
Element zewnętrzny # 39442000
j.w. z uchwytami krzyżowymi (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39441000
Zestaw podstawowy # 10303180

3-otworowa bateria wannowa do
montażu na ścianie, z dyskiem prysznicowym, element zewnętrzny bez płytki
z uchwytami krzyżowymi
Element zewnętrzny # 39447000
j.w. z uchwytami jednoramiennymi
(bez fot.)
Element zewnętrzny # 39448000
Zestaw podstawowy # 10303180

4-otworowa bateria wannowa
z uchwytami krzyżowymi, bez płytki,
do montażu na brzegu wanny
Element zewnętrzny # 39445000
j.w. z płytką (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39443000*
Zestaw podstawowy
w komplecie z Secuflex®

4-otworowa bateria wannowa
z uchwytami krzyżowymi, z płytką,
do montażu na cokole z płytek (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39452000*
j.w. bez płytki (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39453000
Zestaw podstawowy
w komplecie z Secuflex®

4-otworowa bateria wannowa
z uchwytami jednoramiennymi,
z płytką, do montażu na cokole z płytek
Element zewnętrzny # 39456000*
j.w. bez płytki (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39454000
Zestaw podstawowy
w komplecie z Secuflex®

4-otworowa bateria wannowa
z uchwytami jednoramiennymi, z płytką,
do montażu na brzegu wanny (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39444000*
j.w. bez płytki (bez fot.)
Element zewnętrzny # 39446000
Zestaw podstawowy
w komplecie z Secuflex®

# 13444180

# 14445180

# 14445180

# 13444180

Szablon montażowy # 39449000

Dwuotworowa bateria termostatyczna
do montażu na brzegu wanny,
z uchwytami krzyżowymi
Element zewnętrzny # 39480000
Zestaw podstawowy # 13550180

Dwuotworowa bateria termostatyczna
do montażu na brzegu wanny,
z uchwytami jednoramiennymi
Element zewnętrzny # 39482000
Zestaw podstawowy # 13550180

*Do montażu na idealnie gładkiej powierzchni

20 Axor Citterio

Wanny akrylowe

Wanna
wersja przyścienna z półką**,
z akrylu, pojemność
ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg)

Wanna
wersja przyścienna bez półki,
z akrylu, pojemność
ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg)

# 39955000

# 39957000

**Do montażu wanny niezbędna
jest ściana

Prysznic

Ć

NOWOŚ

Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa
# 39600000

Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa
Element zewnętrzny # 39655000
Zestaw podstawowy iBox® universal
# 01800180

Showerpipe
w zestawie: bateria prysznicowa natynkowa, głowica prysznicowa 180 mm, dysk
prysznicowy Raindance S 150 AIR 3jet,
wąż i uchwyt prysznicowy
# 39620000

Showerpipe
w zestawie: bateria termostatyczna
natynkowa, głowica prysznicowa
180 mm, dysk prysznicowy
Raindance S 150 AIR 3jet, wąż
i uchwyt prysznicowy

Showerpipe
w zestawie: bateria termostatyczna
natynkowa, głowica prysznicowa
z 3 rodzajami strumienia, dysk prysznicowy Raindance S 150 AIR 3jet, wąż
i uchwyt prysznicowy

# 39670000

# 39739000
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Termostaty/Zawory

Bateria termostatyczna
prysznicowa, natynkowa,
z uchwytem krzyżowym

Bateria termostatyczna podtynkowa,
z uchwytem krzyżowym, DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39715000
Bateria termostatyczna o dużym
przepływie Highﬂow, podtynkowa,
z uchwytem krzyżowym
Element zewnętrzny # 39716000
Zestaw podstawowy iBox® universal

# 39365000

# 01800180

Bateria termostatyczna podtynkowa,
z uchwytem jednoramiennym,
DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39710000
Bateria termostatyczna o dużym
przepływie Highﬂow, podtynkowa,
z uchwytem jednoramiennym
Element zewnętrzny # 39711000
Zestaw podstawowy iBox® universal
# 01800180

Bateria termostatyczna podtynkowa
z zaworem odcinająco –
przełączającym, z uchwytem
krzyżowym, DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39725000
j.w. z zaworem odcinającym
Element zewnętrzny # 39705000
Zestaw podstawowy iBox® universal
# 01800180

Bateria termostatyczna podtynkowa,
z zaworem odcinająco –
przełączającym, z uchwytem jednoramiennym, DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39720000
j.w. z zaworem odcinającym,
DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39700000
Zestaw podstawowy iBox® universal

Zawór odcinający podtynkowy,
z uchwytem krzyżowym,
DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39965000
Zestaw podstawowy
DN15, grzybkowy # 15973180
DN15, ceramiczny # 15974180
DN20, grzybkowy # 15970180

Zawór odcinający podtynkowy,
z uchwytem jednoramiennym,
DN15/DN20
Element zewnętrzny # 39960000
Zestaw podstawowy
DN15, grzybkowy # 15973180
DN15, ceramiczny # 15974180
DN20, grzybkowy # 15970180

Przyłącze węża z zaworem odcinającym
i uchwytem krzyżowym

Przyłącze węża z zaworem odcinającym
i uchwytem jednoramiennym

# 39883000

# 39882000

# 01800180

Zawór przełączający podtynkowy
Trio®/Quattro®, z uchwytem krzyżowym,
DN20
Element zewnętrzny # 39925000
Zestaw podstawowy
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180
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Zawór odcinający podtynkowy
z uchwytem krzyżowym DN20
Trio®/Quattro®
Element zewnętrzny # 39920000
Zestaw podstawowy
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Prysznice/Uchwyty

Raindance S 150 AIR 3jet
dysk prysznicowy z 3
rodzajami strumienia
# 28519000

Zestaw prysznicowy
w zestawie: dysk prysznicowy
Raindance S 150 AIR 3jet,
drążek prysznicowy 90 cm,
wąż prysznicowy 160 cm

Uchwyt prysznicowy
# 39525000

Przyłącze węża deLuxe z zaworem
zwrotnym
# 27451000

# 27981000

Ć
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Głowica prysznicowa 3jet

Głowica prysznicowa

Głowica prysznicowa

# 39740000

# 28489000

# 28489000

Ramię głowicy 230 mm

Przyłącze sufitowe 100 mm

Ramię głowicy 241 mm

# 27412000

# 27479000

# 27409000

Rozeta

Rozeta

# 27419000

# 27419000

Ramię głowicy 389 mm
(bez fot.)
# 27413000

Rozeta
# 27419000

Raindance Royale AIR
Głowica prysznicowa ø 350 mm

Dysza prysznicowa Axor
z kwadratową rozetą

# 28420000

# 28469000

Ramię głowicy 470 mm
# 27410000

Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.)
# 27418000
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Akcesoria
(pasujące do Axor Citterio)
®

Oświetlenie ścienne
pojedyncze

Oświetlenie ścienne
podwójne

# 41556000

# 41566000

Dozownik na myło w płynie

Półka szklana
Wymiar zewnętrzny 630 mm

Uchwyt
Wymiar zewnętrzny 334 mm

# 41550000

# 41730000

# 41719000

Wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm

Wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm

# 41780000

# 41760000
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Szklanka do mycia zębów

Mydelniczka

# 41734000

# 41733000

Dwuramienny wieszak na ręcznik jednoramienny 420 mm

Wieszak na ręcznik
ø 177 mm

# 40820000

# 41721000

Haczyk pojedynczy

Uchwyt do papieru toaletowego

# 41537000

# 41738000

Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego
# 41528000

Pojemnik ze szczotką WC,
wersja stojąca

Pojemnik ze szczotką WC,
wersja wisząca

# 41536000

# 41735000

Kuchnia

Chrom
(-000)
Jednouchwytowa bateria kuchenna
semi-pro

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką

Jednouchwytowa bateria kuchenna

# 39840, -000, -800**

# 39835, -000, -800**

Jednouchwytowa bateria kuchenna dla
przepływowych podgrzewaczy wody

# 39850, -000, -800**

# 39852, -000, -800**

**-800 kolor stal szlachetna
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