bathroom

visions
for your

Designer

„KAŻDEJ

ŁAZIENCE
PRZYDA SIĘ
MARZENIE.”
Philippe Grohe, jako szef marki
Axor i wnuk założyciela firmy
Hansgrohe, łączy wizjonerskiego ducha międzynarodowej
elity designu z doświadczeniem
w branży sanitarnej zdobywanym przez firmę od ponad
100 lat.
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Jakie znaczenie ma woda dla naszego
dobrego samopoczucia? Dlaczego kąpiemy
się pod prysznicem dłużej niż jedną minutę,
która wystarczyłaby do tego, aby się umyć?
Co sprawia, że łazienka jest dobrą łazienką?
Wspólnie, z grupą wyjątkowych projektantów i architektów naszych czasów, stawiamy
sobie to pytanie. Kreatywni twórcy poprzez
własne wymarzone realizacje pokazują
swoją wizję przestrzeni łazienki oraz odpowiadają na pytanie, jak życie w niej może
stać się trochę piękniejsze i lepsze. Ich różniące się sposoby myślenia i indywidualne
style projektowania przynoszą bogactwo

możliwości. Nie istnieje przecież jedno rozwiązanie dla wszystkich, lecz dla każdego
całkowicie indywidualne.
Pozwól zainspirować się innowacyjną siłą
naszych projektantów. Wraz z marką Axor
odkryj swoją indywidualną przyjemność
kąpieli.
Z pozdrowieniami,

Różnorodność stylistyki Axor

Axor Citterio, Strona 52_53
Axor Urquiola, Strona 36_37
Axor Starck Organic, Strona 28_29
Axor Uno2, Strona 48_49
Axor Starck, Strona 32_33
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Axor Massaud, Strona 24_25

Axor Carlton, Strona 56_57
Axor Montreux, Strona 60_61
Axor Bouroullec, Strona 44_45
Axor Citterio M, Strona 40_41

PROJEKTANCI AXOR

Philippe
Starck

Antonio
Citterio

Phoenix
Design

Jean-Marie
Massaud

Patricia
Urquiola

Ronan & Erwan
Bouroullec
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Od enfant terrible designu po mistrzynię stylistycznego mixu, od uhonorowanych nagrodami projektantów po architektów wnętrz o wybitnej renomie w międzynarodowej branży meblarskiej. Tak jak
unikalne są osobowości naszych projektantów, tak charakterystyczne jest ich spojrzenie na design
i tak różnorodne są nasze produkty. Dla marki Axor tworzą oni nie tylko wyjątkowe kolekcje łazienkowe, ale za sprawą swoich kompetencji w zakresie architektury wnętrz, kreują wyjątkowe przestrzenie łazienkowe.

PHILIPPE STARCK

Gwiazda wśród projektantów: jeden z najsłynniejszych designerów i niestrudzony twórczy
umysł, który uwielbia zaskakiwać swoim spektakularnym stylem.

Mistrzowskie projekty: wyciskarka do cytrusów
Juicy Salif (Alessi), kolekcja łazienkowa Axor
Starck Organic (Axor), krzesło Luis Ghost (Kartell), kolekcje łazienkowe Axor Starck i Axor ShowerCollection projektu Philippe Starcka (Axor)

· Współpraca z Axor od 1992
· www.starck.com

Mistrzowskie projekty: Mobilcontainer (Kartell),
kolekcja łazienkowa Axor Citterio M (Axor),
Fotel do relaksu Mart (B&B Italia), kolekcja
łazienkowa Axor Citterio (Axor) i sofa Charles
(B&B Italia)

· Współpraca z Axor od 2001
· www.antoniocitterioandpartners.it

Mistrzowskie projekty: kolekcja łazienkowa Axor
Montreux (Axor), płaski ekran Individual Slim
(Loewe), kolekcja łazienkowa Axor Uno2 (Axor),
Telefon SL375 (Siemens) i kolekcja łazienkowa
Axor Carlton (Axor)

· Współpraca z Hansgrohe od 40 lat
· www.phoenixdesign.com

Mistrzowskie projekty: Fotel loungowy Truffle
(Porro), wazony Mixed Trees (Serralunga), kolekcja łazienkowa Axor Massaud (Axor) i krzesło
Flow (MDF)

· Współpraca z Axor od 2004
· www.massaud.com

Mistrzowskie projekty: leżanka Antibodi
(Moroso), kolekcja łazienkowa Axor Urquiola
(Axor), patchworkowy dywan Mangas (Gandia
Blasco), lampy Chasen (Flos) i krzesło Comeback (Kartell)

· Współpraca z Axor od 2004
· www.patriciaurquiola.com

Mistrzowskie projekty: system paneli dekoracyjnych Clouds (Kvadrat), sofa Alcove (Vitra), Dekosystem Algues (Vitra), kolekcja łazienkowa Axor
Bouroullec (Axor) i krzesło Vegetal (Vitra)

· Współpraca z Axor od 2004
· www.bouroullec.com

Antonio Citterio

Dżentelmen włoskiego designu: jak nikt inny
reprezentuje nowoczesny nurt w architekturze
wnętrz. Projektant i architekt, inspiruje się życiem
w słynnych metropoliach współczesnego
świata.

Phoenix Design

Design made in Germany: uhonorowany ponad
400 nagrodami.

Jean-Marie Massaud

Wiodący przedstawiciel organicznego designu:
kreuje symbiozę pomiędzy człowiekiem, naturą
i przestrzenią.

Patricia Urquiola

Mistrzyni stylistycznego mixu: łączy stare
z nowym, motywy figlarne z kwiatowymi,
a swoim kreacjom nadaje aurę kobiecości.

Ronan i Erwan Bouroullec

Indywidualiści designu: chętnie pozostawiają
użytkownikowi wolną rękę odnośnie znalezienia
funkcji dla produktu.

MaKingOf
Axor Massaud.

Making-of Axor Massaud
JAK WŁAŚCIWIE POWSTAJE KOLEKCJA?
JAK WYGLĄDA DROGA OD MARZEŃ DO
KOLEKCJI ŁAZIENKOWEJ?

Początek każdej nowej kolekcji Axor wyznacza
osobista wizja twórcy. W zamyśle Jean-Marie
Massaud, doskonała łazienka to taka, która przywołuje doznania obcowania z naturą. Dla marki
Axor pierwsze szkice swojej wizji projektant przedstawił po raz pierwszy w ramach projetu Axor
WaterDream. Później powstała kompletna kolekcja łazienkowa inspirowana naturą. Uchwyt armatury przypomina źdźbło trawy, wieszak na ręcz-

niki, jak rozgałęzione drzewo, wyraża filozofię
Massaud, wazon pozwala celebrować rytualny
kontakt z wodą, a owalny pojemnik i świeczniki
nawiązują swoim kształtem do miłych w dotyku
kamieni.
Obok designu, kluczową rolę odgrywa także
aspekt techniczny. Funkcja podąża za formą.
Płynąca z armatury woda powinna być klarowna, czysta i piękna, jak naturalny wodospad
– takie wyzwanie przed marką Axor i zespołem rozwoju produktów postawił projektant. W
jaki sposób udało się zrealizować ten pomysł?

Strona 08_09

Zasada „funkcja podąża za formą” wymagała
całkowicie nowego sposobu wykonania armatury.
Wewnętrzny mechanizm musiał być tak skonstruowany, aby woda spokojnie i łagodnie wypływała z wylewki. Aby stworzyć taki „elegancki”
strumień wody, eksperci z Laboratorium strumienia
Hansgrohe musieli zintegrować wyrafinowaną
technologię w ekstremalnie płaskiej bryle.
Rezultat jest przekonujący: armatura, z której płynie piękny wodospad. Wyjątkowo przyjemne,
namacalne doznanie, przy jednocześnie niskim
zużyciu wody.

1 W
 oda płynie równomiernie wzdłuż
równoległych torów.
2 N
 iewielkie filary mostowe zmniejszają prędkość przepływu strumienia wody.
3 Z
 ewnętrzne krawędzie stabilizujące
po obu stronach wspomagają spokojny i gładki przepływ wody.
4 S
 ilikonowa uszczelka ułatwia
utrzymanie armatury w czystości.

Geometria umywalki została precyzyjnie dopasowana do kształtu strumienia.

Making-of Axor Massaud

WSPÓŁ
PRACA
I WY
CZUCIE

Strona 10_11

Po intensywnej dyskusji pomiędzy projektantami i zespołem
rozwoju produktów kolekcje Axor trafiają ostatecznie do produkcji. Tu, w Schiltach, w Niemczech, w fabryce marki Axor,
najnowocześniejsza niemiecka sztuka inżynierii łączy się z
długoletnią tradycją. Powstają kolekcje Axor – w sumie ponad
5 000 różnych produktów. Mistrzowskie wykonanie naznaczone designem i technologią. Kunszt ręcznego rzemiosła
i wyczucie pozwalają zmienić wizje projektantów w rzeczywistość.
Wysokie oczekiwania projektantów wymuszają wiele etapów produkcji. Na przykład to, że armatura musi być dokładnie odlana i oszlifowana. Jeszcze intensywniejszej obróbki
wymagają formy o prostych krawędziach, aby można było
zagwarantować ich optymalne pokrycie chromem. W wielu
pojedynczych krokach półfabrykat jest uszlachetniany jak
nieoszlifowany diament, do momentu gdy uzyska swoją ostateczną estetykę. Również podstawa armatury Axor Massaud
jest tak długo ręcznie polerowana aż osiągnie głęboko
lśniące wykończenie. Taką właśnie drogę od odlewni, przez
polernię i galwanizernię, do ostatecznego montażu, przebywa armatura.

q 1. Odlewnia

p 3. Galwanizernia

q 2. Polernia

p 4. Ostateczny montaż

Osobno: OZDOBY
Razem: KOLEKCJA
pełna harmonii

Zawór odcinający

Zawór przełączający

Termostat podtynkowy

Lustro wolnostojące
Bateria do misy umywalkowej

Misa umywalkowa

Wieszak na ręczniki

Szklanka do mycia zębów
Świecznik

Wazon

Making-of Axor Massaud
CO SPRAWIA, ŻE KOLEKCJA STAJE SIĘ KREACJĄ
ŁAZIENKOWĄ?

Wyposażenie łazienki zaczyna się od armatury, a kończy
gdzieś daleko na wannie. Poza typowymi produktami, jak
umywalka, wanna czy też termostat i zawory, filozofia projektanta znajduje swoje odzwierciedlenie w każdym elemencie
kolekcji. W połączeniu kolekcja tworzy w łazience wrażenie
harmonii. W ten sposób z jednego odlewu, według szkicu
i zaleceń projektanta, Axor tworzy produkty od armatury aż
po akcesoria. Kolekcje składają się z dużej ilości pojedyn-
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czych produktów – często do 80 elementów, sygnowanych
nazwiskiem projektanta, które czynią życie w łazience przyjemniejszym. Tak przejawia się różnorodność indywidualnych
stylów w poszczególnych kolekcjach łazienkowych – od minimalistycznej przestrzeni mieszkalnej do oazy spokoju zainspirowanej naturą. Przykładowo, w kolekcji Axor M
 assaud
takie detale jak organiczny wazon lub świecznik, stanowią
dopełnienie szczególnej atmosfery wnętrza. W innych kolekcjach to zadanie spełniają takie elementy, jak multifunkcyjne
separatory przestrzeni lub ergonomiczne półki.

Bateria wannowa, wolnostojąca

Pojemnik ze szczotką WC

Wanna
Pojemnik

Mydelniczka

3-otworowa bateria umywalkowa
Wylewka wannowa

„Woda to eliksir
życia i dlatego
zasługuje na
nasz szacunek
i uwagę.”
Klaus Grohe

„Design inspirowany naturą” według Jean-Marie
Massaud wyraża harmonię pomiędzy człowiekiem,
wodą i przestrzenią. Wspólna gra designu, technologii
i oszczędnego zużycia zasobów charakteryzuje każdy
projekt marki Axor. Woda i energia są dla nas wartością. Także dlatego projektanci wybierają jako partnera
markę Axor.
Prawdopodobnie to umiejscowienie naszej firmy
w Szwarzwaldzie nauczyło Hansgrohe szacunku do
natury, od której człowiek był tu zawsze zależny. Dlatego naturalne jest dla nas odpowiedzialne obchodzenie
się z żywiołem wody i energią. Pod tym względem fima
Hansgrohe jest pionierem w dziedzinie ochrony środowiska – na długo przed tym jak zwrot „zrównoważony rozwój” stał się modnym sloganem w świecie biznesu. Jako
jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży wprowadziliśmy technologie oszczędzające zasoby naturalne.
Odpowiedzialność to temat przewodni, który obejmuje
wiele aspektów: ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Łazienka, w której człowiek powinien czuć
się komfortowo dłużej niż 20 lat, musi sprostać wysokim
standardom odpowiedzialności: ponadczasowy projekt,
trwałe materiały i doskonała siła innowacji w kontekście
jakości i technologii.

t Klaus Grohe, syn założyciela firmy i od wielu lat Prezes
Zarządu i Rady Nadzorczej
Hansgrohe był jednym z pierwszych ludzi w branży, promujących systemy obniżające zużycie wody.
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Odpowiedzialność

Przykłady naszego
ekologicznego
zaangażowania
1987
Pierwszy prysznic oszczędzajacy wodę: 50 % mniejsze
zużycie niż dotychczas.
1993
Największy w Niemczech
zakład fotowoltaiczny: produkcja własnej energii słonecznej.
1994
Wieża słoneczna w fabryce
w Offenburgu: pionierska
eko-architektura i pozyskiwanie własnej energii.
2001
System recyklingu szarej wody
Pontos: uzdatnianie wody
z prysznica i wanny dla jej
powtórnego wykorzystania.
2008
Pierwsze Sympozjum poświęcone Wodzie: wykłady
ekspertów i warsztaty wokół
tematu wody jako zasobu.
2009
Technologia Eco-Smart: redukcja zużycia wody za pomocą
ogranicznika przepływu.
2010
Forum Axor w Indiach:
“Wartość dodana desingu
w aspekcie ekologii”.
2012
Armatura Axor Starck Organic
z innowacyjnym strumieniem
prysznicowym o oszczędnym
przepływie 3,5 l/min.

Czy może być jeszcze ciut
bardziej indywidualnie?
Czasem wyrafinowany produkt lub dopracowana kolekcja potrzebuje
małej modyfikacji aby uczynić łazienkę bardziej osobistą. W Manufakturze
Axor, z dbałością o szczegóły i jakość ręcznego wykonania, indywidualnie
dostosowujemy nasze kolekcje do Twoich osobistych wyobrażeń i potrzeb.

Życzysz sobie nadać produktom specjalne wykończenie? Potrzebujesz krótszej lub dłuższej armatury? Chętnie uwiecznisz swoje inicjały na armaturze?
W Manufakturze Axor czekają fachowcy, którzy chętnie spełnią Twoje specjalne życzenia.

Oryginalność
+ 2x

Oryginalność
+x

Oryginalność

Skracanie lub wydłużanie armatury

Produkty z Inicjałami, logo,
emblematami etc.

Axor Manufaktur
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Specjalne kolory powierzchni

Oprócz popularnej powierzchni chrom, także takie
kolory powierzchni jak złoto czy stal szlachetna prezentują się świetnie w łazience. Dodatkowe uszlachetnienie
wykonamy dla Ciebie z przyjemnością w Manufakturze

Axor. Tutaj, przy zastosowaniu ekologicznej technologii
PVD, powstają wysokogatunkowe i szczególnie odporne
na zarysowania rodzaje powierzchni. W naszej ofercie
realizacja również innych powierzchni na zamówienie.

np. Axor Urquiola

nikiel

polerowany

szczotkowany

np. Axor Starck Organic

szczotkowany

np. Axor Montreux

polerowany

np. Axor Citterio

kolor złoty

np. Axor Urquiola

szczotkowany

np. Axor Carlton

polerowany

np. Axor Citterio

np. Axor Montreux

mosiądz

TOP OF
THE
WORLD

Od wielu lat kolekcje Axor znajdują swoje miejsce w wybitnych realizacjach światowej architektury. Imponujące
budowle, na które miło jest popatrzeć, tak różnorodne,
a jednak coś je łączy. Co to takiego? Najwyższe standardy
w aspekcie jakości, innowacyjności designu oraz pełnego
respektu w obchodzeniu się z zasobem wody. Dlatego kolekcje Axor można spotkać wszędzie: w spektakularnych biurowcach, na luksusowych jachtach, w ekskluzywnych prywatnych
apartamentach i wielu innych międzynarodowych realizacjach. Podczas gdy prywatni właściciele nieruchomości
poszukują rozwiązań kreujących unikalną atmosferę łazienkowych wnętrz, w przypadku obiektów publicznych inwestorzy
i architekci kierują się zamierzonym poziomem ekskluzywności projektu i inteligentnym wykorzystaniem wody i energii.

Aenea Designhotel Reifnitz/Austria, Asia Therme Linsberg/Austria, Barceló
Harrogate Majestic Harrogate/Wielka Brytania, Barvikha Hotel Moskwa/Rosja,
British Airways Lounge Terminal 5 London/Wielka Brytania, Budersand Hotel
Golf & Spa Sylt/Niemcy, Bulgari Hotel London/Wielka Brytania, Bulgari Hotel
Mediolan/Włochy, Bulgari Resort Bali/Indonezja, Burj Khalifa Dubaj/VAE, Casa
Camper Barcelona/Hiszpania, Château Bethlehem Maastricht/Hollandia, Chelsea
Club London/Wielka Brytania, Niemiecki Reichstag Berlin/Niemcy, ELSE Club
Moskwa/Rosja, Estadio Chivas Guadalajara/Meksyk, „Flame Towers“ Fairmont
Hotel Baku Baku/Azerbejdżan, Finca Son Font Majorka/Hiszpania, Floating
Homes Hamburg/Niemcy, Four Seasons Park Lane London/Wielka Brytania, Grand
Hotel Savoy London/Wielka Brytania, Hilton Manchester Deansgate Manchester/
Wielka Brytania, Hilton Waldorf Astoria Berlin/Niemcy, Hotel Carlton St. Moritz/
Szwajcaria, Hotel Intercontinental Hangzhou/Chiny, Hotel Silken Puerta
América Madryt/Hiszpania, House Buys Leopard Creek/RPA, Hyatt Capital Gate Abu
Dhabi/ZEA, Kise Bettei Hotel Okinawa/Japonia, Le Meridien Neu-Delhi/Indie, Hotel
Mandarin Oriental Barcelona/Hiszpania, Jacht Phinisi Zen Hongkong/Chiny,
Restauracja Geist Kopenhaga/Dania, Sofitel Dubai Jumeirah Beach Dubaj/VAE,
Stamford Residences Sydney/Australia, Sunseeker Yachts Poole/Wielka Brytania,
Swissmajestic Hotel Montreux/Schwajcaria, The Beach House Manufaru Malediwy,
Turning Torso Malmö/Szwecja, Villa Magnolia Mougins/Francja, W Hotel Opéra
Paryż/Francja, W Hotel Taipeh/Tajwan, Yoo Apartments Hamburg/Niemcy, Yoo
Apartments Nowy Jork/USA, ITD.
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Architekt:
Adrian Smith, Chicago/USA

Kolekcja:
Axor Starck

Liczba pięter:
189

Referencje

Burj Khalifa
Dubai/ZEA
To wyjątkowe dzieło architektury góruje nad metropolią
w Zatoce, niby miejscowy, zrodzony na pustyni kwiat o sześciu liściach. Kiedy oddano do użytku budynek Khalifa
Tower w styczniu 2010 r., pobił on wszelkie rekordy. Obecnie jest to najwyższy budynek na świecie, ma 189 pięter,
900 mieszkań, 37 kondygnacji biurowych, a przy tym
mieści w sobie Hotel Armani ze 160 pokojami i apartamentami. Ponad 5 000 baterii Axor Starck ma swój udział
w tym rekordzie.

Hotel Mandarin
Oriental
Barcelona/Hiszpania
· Architekt: Carlos Ferrater, Barcelona/Hiszpania
· Architekt wnętrz: Patricia Urquiola, Mediolan/Włochy
· Kolekcja: Axor Urquiola
· Liczba pokoi: 98
Hotel Mandarin Oriental leży zaledwie rzut kamieniem od słynnego
Casa Batlló Gaudiego przy eleganckim pasażu handlowym Passeig
de Gràcia. Urodzona w Hiszpanii, wielokrotnie nagradzana projektantka Patricia Urquiola, podkreśla swoją koncepcją aranżacji
wnętrz azjatyckie korzenie sieci hoteli z Hong Kongu i na nowo interpretuje oazę luksusu europejskim spojrzeniem. Jej charakterystyczny
mix stylów uwidacznia się na każdym kroku: na dywanie z pomarańczowego jedwabiu kwitną abstrakcyjne kwiaty, chmury z płatkowego złota ozdabiają sufit, a złote kraty przypominają bramy
Barcelony z kutego żelaza. Kolekcja Axor Urquiola komponuje się
harmonijnie z aranżacją łazienek.

Estadio Chivas
Guadalajara/Meksyk
· Architekt: Jean-Marie Massaud i Daniel Pouzet Paryż/Francja
·K
 olekcja: Axor Massaud
· L iczba widzów: 45 000
Wielofunkcyjny stadion o kształcie wulkanu wtapia się w krajobraz. Zamiast typowej bryły architektonicznej Jean-Marie Massaud
zaprojektował nowy w ludzkim i społecznym wymiarze system, który
szanuje krajobraz i otoczenie. Samochody mają wstęp wzbroniony
do podziemia stadionu. Stadion dla 45 000 widzów z miejscem
do zabawy dla dzieci, salonami piękności, ścianą wspinaczkową
i torem do jazdy na rolkach ma być centrum rodzinnych spotkań.
Zainspirowana naturą architektura znajduje swoje odzwierciedlenie
także we wzornictwie kolekcji Axor Massaud.

Strona 20_21

Referencje

Villa Magnolia
Mougins/Francja
· Architektura i aranżacja wnętrz: Sotyrys Pantopulos i Aleksander
Pantopulos, digital effect design studio, Kraków/Polska
·K
 olekcje: Axor Bouroullec, Axor Massaud, Axor Urquiola,
Axor Citterio M, Axor Starck, Axor Starck X
Mougins to małe średniowieczne miasteczko w pobliżu Nicei w
południowej Francji, które dawniej stanowiło miejsce wypoczynku
wielu artystów i sław, jak Picasso, Édith Piaf czy Jacques Brel.
Na wzgórzu wśród pinii i cyprysów znajduje się Villa Magnolia
o powierzchni 1 000 metrów kwadratowych z patio, ogrodem i
basenem, zaaranżowana luksusowo w nowoczesnym i zarazem klasycznym stylu. Biały piaskowiec i egzotyczne drewno Okuma, którym wyłożono fasady, nadają willii wyjątkowy charakter. Dziewięć
łazienek zostało zainspirowanych koncepcjami słynnych projektantów dla marki Axor, jak Antonio Citterio, Patricia Urquiola czy Jean-Marie Massaud.

Więcej projektów referencyjnych na naszej stronie internetowej.

W Hotel
Taipeh/Tajwan
· Architektura wnętrz: GA Design International, Londyn/Wielka
Brytania
·K
 olekcja: Axor Citterio
· L iczba pokoi: 405
Od 2011 roku Hotel W przyciąga swoim ultranowoczesnym wielkomiejskim szykiem miłośników designu z całego świata. Z wielu spośród 405 pokoi i apartementów rozciąga się widok na jeden z najwyższych budynków świata, Taipei 101. Także półotwarte łazienki,
część z widokiem na drapacze chmur w centrum azjatyckiej metropolii, wyznaczają nowy standard w aspekcie luksusu. Axor Citterio
wpisuje się tu w pięknym stylu w ogólny klimat przepychu.

Jacht Phinisi Zen
Hongkong/Chiny
· Stocznia: Global Adventure Group, Hongkong/Chiny
· Architekt: Zygmunt Choreń, Gdańsk/Polska
· Architektura wnętrz: Sotyrys Pantopulos i Aleksander Pantopulos,
digital effect design studio, Kraków/Polska
· Kolekcje: Axor Urquiola, Axor Massaud
Superjacht The Zen stanowi genialne połączenie tradycyjnego indonezyjskiego drewnianego dwumasztowca z pływającym 5-gwiazdkowym hotelem. Sześć kabin gościnnych, dwupoziomowy apartament właścicieli z przyległym pokojem gościnnym, przestronna
przestrzeń relaksu na pokładzie oraz platforma z dwoma skuterami
wodnymi – wszystko to znajduje się na powierzchni 53 metrów kwadratowych. W luksusowych wnętrzach niepowtarzalną egzotyczną
atmosferę kreują podłogi z drewna teakowego, ściany wyłożone
ciemnym palisandrem oraz ornamenty, rzeźby i reliefy pochodzące
z azjatyckiej kultury.

Referencje
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Restauracja Geist
Kopenhaga/Dania
· Architektura i architektura wnętrz: SPACE Architecture & Interior
Design, Kopenhaga/Dnia
·K
 olekcje: Axor Bouroullec, Axor Citterio
Restauracja słynnego mistrza kuchni Bo Bech’a należy do czołówki
gastronomicznych adresów duńskiej stolicy. Tutaj można rozkoszować się nową północną kuchnią w fantazyjnych wnętrzach zaaranżowanych ze szczyptą skandynawskiej swobody. Współgra z hipsterskim lifestylem: kolekcja Axor Bouroullec w łazienkach o ciemnej
kolorystyce. Także w kuchni uhonorowany szef restauracji stawia na
najwyższą jakość. Tutaj smukła armatura Axor Citterio doskonale
spełnia swoją funkcję.

Hyatt Capital Gate
Abu Dhabi/ZEA
· Inwestor: Abu Dhabi National Exhibition Company,
Abu Dhabi/ZEA
· Architekci: Robert Matthew, Johnson-Marshall & Partners (RMJM),
Abu Dhabi/ZEA
· Kolekcja: Axor Citterio
· Liczba pokoi: 189
W pustynnym kraju Abu Dhabi stoi najbardziej wygięty na świecie
budynek. Capital Gate Tower wznosi się 160 metrów nad pustynią
i ze swoim nachyleniem 18 ° jest o 14 ° stopni bardziej krzywy niż jego
poprzedniczka, Wieża w Pizie we Włoszech. Na 16 górnych piętrach
hotel Hyat ma swoją nową ekskluzywną lokalizację. 189 pokoi i apartamentów biznesowego hotelu, dzięki ogromnym oknom od poziomu
podłogi, oferuje spektakularny widok na drapacze chmur w Abu Dhabi
i Zatokę Perską. Kolekcja Axor Citterio za sprawą swojego wyjątkowego i bogatego charakteru stanowi doskonałą oprawę w łazienkach
tego ultranowoczesnego luksusowego hotelu.

Więcej projektów referencyjnych na naszej stronie internetowej.

Nature
inspired
Water
is the source of all
Water is the source of all

life. Jean-Marie Massaud has
developed
a bathroom
concept
Water
is the source
of all

life.
Massaud has
that isJean-Marie
at one with nature.
Water
is
the
source
of all
The shower becomes a

life.
rain Jean-Marie
cloud. TheMassaud
gush jet has

life. Jean-Marie Massaud has
a waterfall. The
developed
bathroom
concept
developed
a abathroom
bath tub a alake.
developed
bathroom
concept concept

Design

Nature inspired
that
is isat the
onesource
with nature.
Water
of all
Design.
that is at one with nature.

that
is at one
witha nature.
becomes
The shower

Nature
inspired

life. Jean-Marie Massaud has
The shower
becomes
rain
cloud.
The agush jet
developed
a bathroom
concept
The
shower
The becomes a
a
waterfall.
rain cloud. The gush jet

Design
rain cloud. The gush jet

that
is at
one with nature.
bath tub
a lake.
a waterfall. The
Nature inspired

The shower becomes a

Nature inspired

bath tub a lake.

Design.

rain cloud. The gush jet

a waterfall. The

Design

a waterfall. The

bath tub a lake.

bath tub a lake.

Nature inspired

Design.

Axor Massaud

Axor Massaud

Nature inspired Design.
Woda jest źródłem wszelkiego życia. Jean-Marie Massaud
stworzył koncepcję łazienki, która stanowi jedność z Naturą.
Strumień kaskadowy przypomina wodospad. Wieszak
na ręczniki – gałęzie drzewa. Wanna – jezioro.
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Axor Massaud stanowi harmonijne połączenie organicznych i geometrycznych form. Z jednej strony
zaokrąglone kształty, z drugiej półka, z której łagodnie płynie woda. Axor Massaud zaprasza naturę
do łazienki i pozwala doświadczać wody wszystkimi zmysłami.

Axor Massaud
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voluminous

organic

Axor Starck Organic

Ile rozumu można
znaleźć w jednej
kolekcji? I ile można
poczuć w niej serca?
Całe mnóstwo. Axor Starck
Organic to nowa kolekcja
stworzona we współpracy
z Philippe Starckiem. Harmonijnie łączy ona design
i technologię, ekologię i
ekonomię. Opracowany
po raz pierwszy dla armatury strumień prysznicowy
pozwala doświadczać wody
w szczególnie zmysłowy sposób, a zarazem oszczędzać
jej cenne zasoby. Rewolucyjna koncepcja oddzielnej
obsługi temperatury i objętości strumienia czyni kontakt
z żywiołem wody bardziej
świadomym.

efficiency

eco

head

mixer shower spray

energy

Axor Starck Organic
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Wyrazisty design kolekcji Axor Starck Organic
emanuje rzeźbiarską formą i subtelnym pięknem.
Natura króluje: elegancka, minimalistyczna linia
jest inspirowana witalnością, energią i wydajnością natury.

Axor Starck Organic
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Axor Starck

Bezkom
Estetyka minimalizmu.
W czasach pośpiechu człowiek tęskni za spokojem i prostotą. Dlatego Axor Starck koncentruje się na tym, co istotne: przyjemności
czerpanej z wody. Charakterystyczny dla tej armatury spod pióra
Philippe Starcka jest łatwy w obsłudze uchwyt typu joystick.

Axor Starck
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Minimalizm

Emocjonalność

Axor Starck
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Zasada redukcji jest widoczna w zastosowaniu podstawowych kształtów i jasnych funkcjach. Różne baterie łazienkowe Axor Starck – dla umywalki, prysznica lub wanny –
są proste i bezkompromisowe. Nic nie rozprasza.

Axor Urquiola
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Axor Urquiola

Awakening
senses.

your

Kolekcja łazienkowa, która budzi nasze
Patricia Urquiola lubi

zmysły.

łączyć różne

style. Każdy element emanuje niepowtarzalnym
się w

czarem i doskonale komponuje

przestrzeni, wpływając na jej przytulny

charakter. To, co zawiera
w sobie tradycję, doskonale

współgra z tym,

co nowoczesne.

Axor Urquiola
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Łagodne formy przenikają się z asymetrią i dużymi powierzchniami.
Armatura, która wygląda jak roślina. Misy umywalkowe i wanna
przypominają tradycyjne cebry. Axor Urquiola to zmysłowa, pełna
fantazji kolekcja bogata aż po najmniejszy detal. Dzięki temu jest
tak wszechstronna, że doskonale współgra z każdym przedmiotem
w łazience.

Jak wygląda kolekcja łazienkowa
inspirowana życiem metropolii?
Odzwierciedla szlachetność nowoczesnego designu.
Urzekająco smukła forma i elegancka aparycja to zalety
kolekcji Axor Citterio M. M jak mistrzostwo, metropolia i
Mediolan – miasto, które jest domem Antonio Citterio.

Axor Citterio M
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Axor Citterio M

Axor Citterio M to kolekcja,
która za sprawą swojej lekkości
i subtelnego, a zarazem wyrazistego designu, komponuje się
doskonale we wnętrzach o różnej stylistyce. Smukła sylwetka
nadaje armaturze szczególnej
elegancji. Antonio Citterio sprawił, że poniekąd zwyczajna
armatura nabrała wyjątkowego
charakteru.

Axor Citterio M
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Ile przestrzeni WYKREUJESZ w swojej łazience?
Axor Bouroullec to kolekcja, która nie
ulega sztywnym schematom. Wręcz
przeciwnie, jest tak elastyczna, że
wszystkie jej elementy można dowolnie łączyć ze sobą. Organiczny, elegancki design, który zaproponowali
Ronan & Erwan Bouroullec, w żadnej
sytuacji nie wybija się na pierwszy
plan. Ta składająca się z ponad
70 produktów kolekcja otwiera
nam, jak żadna inna dotąd, szansę
na aranżację łazienki w zgodzie
z naszymi indywidualnymi potrzebami
i estetycznymi upodobaniami. Teraz
nareszcie mamy wolność kreacji.

Axor Bouroullec
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Axor Bouroullec

Kolekcja Axor Bourolullec stanowi
otwarty system. Aramtura nie jest
już przypisana do stałego miejsca pośrodku umywalki. Można
ją teraz umieścić w różnych punktach, na umywalce, nad nią i wokół
niej. Opcje stają się multiopcjami.
Charakterystycznym elementem kolekcji Axor Bouroullec są półki o opływowo organicznym designie. Znajdują one swoje zastosowanie we
wszystkich strefach łazienki i stanowią
podstawę pod armaturę lub oferują
przestrzeń na osobiste akcesoria.

Axor Bouroullec
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Axor Uno2

Axor Uno2

Klasyk powściągliwości.
Przejrzysty, geometryczny design na bazie wysokich, smukłych form podstawowych tworzy subtelną s tylistykęl tej kolekcji łazienkowej. Dzięki temu
komponuje się ona znakomicie w każdym łazienkowym wnętrzu, pozostawiając mnóstwo wolnej przestrzeni dla człowieka. Kolekcja Axor Uno2 została
zaprojektowana przez Phoenix Design.

Strona 48_49

Ponadczasowe cylindryczne formy – z wysoką smukłą wylewką
– spodobają się każdemu, kto ceni subtelny design. Jako armatura dwuuchwytowa lub jednouchwytowa z charakterystycznym
uchwytem, w prostej wersji do montażu na ścianie lub do wysokiej misy umywalkowej – Axor Uno2 jest stworzona do wszystkich
stref łazienki i zawsze urzeka powściągliwością.

Axor Uno2
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Axor Citterio

Luksus od drugiego
w ejrzenia.

Antonio Citterio składa pokłon żywiołowi wody tą szczególnie klasyczną
kolekcją: Axor Citterio pozwala cieszyć
się czasem spędzanym w łazience
w możliwie najpiękniejszy sposób. Tej
urzekającej ponadczasowej kolekcji
przyświecia estetyczne motto: przyjemność przede wszystkim.

Axor Citterio
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Axor Citterio

Bogactwo precyzyjnie ukształtowanych powierzchni i krawędzi
oraz pięknych detali odsłania
się od drugiego wejrzenia. Axor
Citterio bawi się opływową
formą, która podąża za ruchem
wody i emanuje prostolinijną elegancją wyrażoną we wzornictwie
pojedynczego uchwytu lub eleganckiego uchwytu krzyżowego.
Klasycznie elegancki design
armatury emanuje najwyższą
jakością wykonania – prawdziwy
klasyk w łazience.
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Axor Carlton

Hołd dla złotych
lat 20-tych.

Kolekcja w stylu retro swoimi
zaokrąglonymi kształtami przypomina czasy świetności światowych
grand hoteli lat 20-tych. Nostalgiczna kolekcja w połączeniu
z komfortem nowoczesności cechującym armaturę, jest ponad przemijającym trendem.

Axor Carlton
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Axor Carlton

Kolekcja armatury Axor Carlton o krągłych kształtach kreuje klimat luksusu – zarówno w swojej
wersji armatury trzyotworowej, dwuuchwytowej,
jak i nostalgicznego kompletu prysznicowego oraz
w całej gamie akcesoriów.
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Axor Montreux

Axor Montreux

Tradycja w łazience.

Axor Montreux to nawiąznie do słynnego kurortu nad Jeziorem Genewskim. Oryginalna
kolekcja spod pióra Phoenix Design przenosi nas do wczesnych lat 20-tych ubiegłego stulecia
i emanuje duchem romantycznych kurortów Belle Epoque.
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Axor Montreux pasuje zarówno
do tradycyjnej, jak i nowoczes
nej łazienki. Precyzyjna aż po
detal armatura nawiązuje do
tradycyjnego wzornictwa przemysłowego, które kryje w swoim
wnętrzu najnowocześniejszą
technikę. Cała gama czarujących akcesoriów łazienkowych,
jak np. koszyk na mydło, harmonizuje z duchem kolekcji.

Axor Montreux
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Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck

it!

mix

Just

Haute Couture
dla prysznica.
Just mix it! to motto kolekcji Axor
ShowerCollection. Prosty system klocków złożony z modułów prysznicowych, armatury i akcesoriów oferuje
niemal nieograniczone możliwości
aranżacji. Kwadraty o wymiarach
12 x 12 cm można aranżować zgodnie z indywidualnym pomysłem: w prostej linii lub w dowolnej konfiguracji
– tutaj wszystko jest możliwe. Kolekcja
Axor Starck powstała we współpracy
z Philippe Starck’iem.

Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
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Oddzielne moduły funkcyjne, jak
prysznice, dysze boczne, zawory
i termostaty można konfigurować
dowolnie w formie inteligentnego
systemu – w małej łazience lub
w przestronnym prywatnym spa,
klasycznie w układzie horyzontalnym, wertykalnym lub jako luksusową aranżację w narożniku strefy
prysznica.

Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
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JAK WIELE JEST MOŻLIWOŚCI,
ABY ZREALIZOWAĆ WYJĄTKOWĄ
ŁAZIENKĘ?
Powierzchnia łazienki:
ok. 16 m2

Ta koncepcja przestrzeni to przykład harmonii
natury i architektury, łazienki i sypialni i udana
realizacja przestrzeni wellness dzięki otwarciu
strefy prysznica. Toaleta i bidet zostały oddzielone od strefy relaksu. Więcej na temat tej koncepcji znajdziesz na stronach 28–31 oraz na
www.head-and-heart.com

Inspiracje

Jest nieskończenie wiele możliwości aby urzeczywistnić całkowicie osobistą aranżację łazienkową. Każdy człowiek definiuje swój komfort w inny sposób, stąd też nadanie indywidualnego kształtu łazience staje się wartością priorytetową. Ile
posiadasz przestrzeni? Ile osobistej przestrzeni potrzebujesz?
Ile osób korzysta z łazienki? Które funkcje powinny być zintegrowane? Czy łazienka powinna być miejscem wyciszenia,
kompaktowym Spa czy przestrzenią mieszkalną i łazienką w
jednym? Ile czasu chcesz spędzać w łazience? Lubisz rośliny?
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Zainspirowani przez naszych projektantów, odpowiadamy
na Twoje pytania dotyczące łazienki. Zawiera ona architektoniczne koncepcje inteligentnego podziału przestrzeni – dla
dużych i małych pomieszczeń. Ich pomysły pokazują, jak
określone materiały, przemyślane oświetlenie, akcesoria i inne
domowe elementy mogą przyczynić się do zapoczątkowania
estetycznych doświadczeń.

A JAK
WYGLĄDA
TWOJA
ŁAZIENKA
MARZEŃ?
Więcej na
temat marzeń
o łazience
i łazienkach
marzeń
dowiesz się
w najbliższym
punkcie handlowym, na
naszej stronie internetowej lub Z katalogu.
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Więcej o marce Axor i kolekcjach na:
www.axor-design.com
Polub naszą stronę na facebook’u. Na
profilu Axor znajdziesz mnóstwo inspiracji wokół łazienki, designu i architektury:
www.facebook.com/axor.design
Piękne impresje marki Axor znajdziesz na
na naszym oficjalnym profilu Pinterest:
http://pinterest.com/axor
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