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Philippe Grohe, 
Szef marki Axor 
i wnuk założyciela 
firmy, w rozmowie.

CO CzyNI 
łAzIENKę 
dOSKO-
NAłą?
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”W dziedzinie innowacji technologicznych Hansgrohe ma 
długą tradycję. Kiedy design stał się częścią tej historii? Czy 
to była logiczna konsekwencja?

Marka  Axor  powstała  w  roku  1993,  ale  już  wcześniej  firma  Hansgrohe 
produkowała  wyroby  o  zaawansowanej  technologii,  w  tym  prysznice 
i baterie. Oczywiście, prezentowały się one równie dobrze. Innymi słowy, 
wzornictwo zawsze było priorytetową kwestią w Hansgrohe. Wymieniając 
pomysły z innymi projektantami chcieliśmy dorzucić do naszych koncepcji 
łazienki przyszłości wizje, style życia i trendy wykraczające poza sam pro-
dukt. Dzięki temu udało się ożywić pomieszczenie i obdarzyć je emocjami. 
A tego nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Jest to także coś, czego pojedyn-
czy projektant nigdy nie osiągnie. Dlatego też polegamy na kilku twórczych 
projektantach.

Korzystaliście już z usług wielu znakomitych projektantów. 
Czy dla każdej kolekcji wybieracie nowego projektanta?

Obecnie  współpracujemy  z  wieloma  międzynarodowymi  projektantami 
i architektami, z którymi systematycznie prowadzimy otwarte dyskusje. Nie-
którzy z nich opracowali już dla nas dwie lub trzy kolekcje.

Jak wiele swobody dajecie projektantom?

W  pełni  ufamy  wizjom  naszych  projektantów  i  ich  innowacyjnemu  poten-
cjałowi. Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy z jednym z najsławniejszych 
projektantów  naszych  czasów,  naprawdę  przeżyliśmy  wielkie  olśnienie. 
Pierwsza kompletna łazienka z bateriami, prysznicami, umywalkami, wanną 
i toaletą wyszła z jednego źródła. Łazienka Philippe’a Starcka. To była rewo-
lucja.

Od tego czasu, czy to już coś więcej niż tylko baterie?

No tak. Chodzi o całe pomieszczenie, o atmosferę, a przede wszystkim o 
nowe spojrzenie na życie i sposób w jaki wykorzystujemy wodę w łazience. 
Z tego powodu, plusem jest, jeżeli nasi projektanci są także projektantami 

wnętrz lub architektami. Pracujemy z nimi nie tylko nad bateriami i pryszni-
cami, ale także nad projektami umywalek, wanien, akcesoriów oraz, oczy-
wiście, nad projektami ogólnych rozwiązań dla łazienek.

Poszukujecie projektantów o różnych, czasem nawet 
mocno przeciwstawnych stylach i podejściu. Co uważacie 
za owocną współpracę z twórczymi umysłami?

Dla  marki  Axor  liczy  się  przede  wszystkim  wizja  projektanta.  Projektanci 
powinni opracowywać swoje własne osobiste łazienki. Nie traktujemy ich 
jak dostawców, ale jak twórczych partnerów, z którymi wymieniamy pomy-
sły  jak  równy  z  równym.  W  trakcie  takiego  procesu  każdy  z  partnerów 
wnosi  swoje  własne  doświadczenie.  My  wnosimy  nasze  doświadczenie 
związane z wodą i łazienkami przemysłowymi, a także pewną kulturą pro-
jektowania.

W jakim stopniu wymagania dotyczące łazienek zmieniły 
się przez ostatnie lata i dekady?

Łazienka  zmienia  się  z  miejsca,  gdzie  dbamy  o  higienę,  w  przestrzeń 
życiową. Można to częściowo przypisać naszym nawykom związanym 
ze stylem życia. W przeszłości mieliśmy bardzo bliskie związki z naturą. 
Obecnie  nasze  życie  zdominowane  jest  przez  zurbanizowany  świat 
i  gorączkowy  pośpiech  dnia  codziennego.  Dlatego  też  rośnie  w  nas 
potrzeba  poczucia  spokoju  i  natury.  Coraz  więcej  osób  odkrywa,  że 
łazienka  jest  miejscem  relaksu  i  dobrego  samopoczucia.  My  zaś  uwa-
żamy, nie bez pewnej dumy, że przyczyniliśmy się do tego w istotny spo-
sób.  Antonio  Citterio  powiedział  kiedyś,  że  wystarczy  30  sekund  pod 
prysznicem, aby się umyć. Dlaczego zatem bierzemy prysznic przez trzy 
lub  pięć  minut?  Ponieważ  potem  czujemy  się  odmienieni.  Prysznic  jest 
jak godzina  jogi.  Jednakże, dobre samopoczucie oznacza  także zuży-
cie wielkich  ilości wody, co oczywiście stanowi dla nas  technologiczne 
wyzwanie. Ostatecznie jedno jest pewne: musimy oszczędzać ten drogo-
cenny dar, jakim jest woda. Tak więc na pewno nie spoczniemy na tym, 
czego już dokonaliśmy. 

”



RóżNOROdNOŚć 
STyLISTyKI AxOR
KOLEKCJE I ROZWIĄZANIA OFERUJĄCE ŚWIEŻĄ PERSPEKTYWĘ DLA 
ŁAZIENKI JAKO ŻYJĄCEJ PRZESTRZENI POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY 
Z CZOŁÓWKĄ ŚWIATOWYCH PROJEKTANTÓW.



06
07



PROJEKTANCI AxOR

PHILIPPE STARCK

Gwiazda wśród projektantów: jeden z najsłynniejszych designerów i niestrudzony twórczy umysł, który 
uwielbia zaskakiwać swoim spektakularnym stylem. Współpraca z Axor od 1992 roku.

ANTONIO CITTERIO

Dżentelmen włoskiego designu: jak nikt inny repre- zentuje  nowoczesny  nurt  w  architekturze  wnętrz. 
Projektant  i  architekt,  inspiruje  się  życiem  w  słyn- nych metropoliach współczesnego świata. Współ-
praca z Axor od 2001 roku.

·  Architekt, architekt wnętrz, projektant
·  Urodził się w Paryżu, we Francji, w 1949 r.
·  W 1979 r. założył firmę „Starck Product“.
·  Do grona jego partnerów należą frmy 
 Kartell, Alessi, Duravit, Driade, Fossil 
i Cassina.

·  Projekty: Yoo Apartments, jacht motorowy 
A, Café Costes w Paryżu, Hotel St. Martins 
Lane w Londynie
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Axor Starck Organic

Axor Starck

Minimalistyczna 
bateria przypomina-
jąca kształtem pompę 
ręczną to klasyk na 
umywalce.

Dla Twojego umysłu i Two-
jego serca: piąta kolekcja 
łazienkowa autorstwa 
Philippe Starcka.
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Axor ShowerCollection

Na ten modułowy system 
prysznicowy składają się 
produkty, które stanowią 
perfekcyjne uzupełnienie 
kolekcji Axor.
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Tę klasyczną i elegancką 
kolekcję wyróżnia najwyż-
szej jakości wykończenie 
powierzchni i wyrazista 
linia.

Axor Citterio
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ANTONIO CITTERIO

Dżentelmen włoskiego designu: jak nikt inny repre- zentuje  nowoczesny  nurt  w  architekturze  wnętrz. 
Projektant  i  architekt,  inspiruje  się  życiem  w  słyn- nych metropoliach współczesnego świata. Współ-
praca z Axor od 2001 roku.

PHOENIx dESIGN

Design made in Germany: uhonorowany ponad 400 nagrodami. Współpraca z Hansgrohe od 40 lat

·  Architekt i projektant
·  Urodził się w Medzie, we Włoszech, 
w 1950 r.

·  Otworzył swoje pierwsze biuro 
w Mediolanie w 1972 r.

·  Do grona jego partnerów należą 
firmy B&B Italia, Vitra, Kartell, 
 Arclinea, Artemide i Flos.

·  Projekty: Bulgari Hotels & Resorts 
w Mediolanie, Londynie i na Bali, 
W Hotel w Mediolanie
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Design drugiej kolekcji 
projektu Antonio 
Citterio emanuje wiel-
komiejskim szykiem.

Axor Citterio M

Axor Uno2

Kolekcja armatury 
o klasycznie minima-
listycznym stylu za 
sprawą powściągli-
wego designu.

Axor Montreux

Tradycyjna i pełna 
autentyzmu kolekcja 
armatury współgra per-
fekcyjnie z klasyczną, 
jak i nowoczesną 
aranżacją wnętrz.

·  Biuro projektowe założone  
w 1987 r. przez Toma Schönherr’a 
(urodzony w 1954 r.) i Andreasa 
Haug’a (urodzony w 1946 r.)

·  Studia wzornictwa użytkowego 
w Stuttgarcie i Tokio.

·  Do grona ich partnerów należą firmy 
Loewe, Sharp, Siemens, Miele, Lamy, 
Gira i Duravit.
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Axor Carlton

Zaokrąglone kształty 
składają hołd złotym 
latom dwudziestym.
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JEAN-MARIE MASSAud

Wiodący przedstawiciel organicznego designu: kreuje symbiozę pomiędzy człowiekiem, naturą i prze-
strzenią. Współpraca z Axor od 2004 roku.

PATRICIA uRquIOLA 

Mistrzyni  stylistycznego  mixu:  łączy  stare  z nowym, motywy figlarne z kwiatowymi, a swoim 
kreacjom  nadaje  aurę  kobiecości.  Współpraca  z Axor od 2004 roku.
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Axor Massaud

Tworząc tę kolekcję, 
 projektant czerpał 
inspirację z natury.
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·  Projektant
·  Urodził się w Tuluzie, we Francji, 
w 1966 r.

·  Studio Massaud założył w roku 2000 
wspólnie z architektem Danielem Pouzet

·  Do grona jego partnerów należą 
 Cassina, Porro, Cacharel, Poliform 
i Poltrona Frau.

·  Projekty: Stadion Chivas i apartamenty 
Life Reef w Guadalajara w Meksyku, 
Tanabe House w Fukuoce w JaponiiM
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PATRICIA uRquIOLA 

Mistrzyni  stylistycznego  mixu:  łączy  stare  z nowym, motywy figlarne z kwiatowymi, a swoim 
kreacjom  nadaje  aurę  kobiecości.  Współpraca  z Axor od 2004 roku.

RONAN & ERWAN BOuROuLLEC

Indywidualiści designu: chętnie pozostawiają użytkownikowi wolną rękę odnośnie znalezienia funkcji dla 
produktu. Współpraca z Axor od 2004 roku.

·  Projektanci
·  Urodzili się w Quimper, we Francji, 
w 1971 i 1976 r.

·  Joint studio w Paryżu od 1999 r.
·  Do grona Ich partnerów należą firmy 
Vitra, Kvadrat, Cappellini, Ligne Roset, 
Kartell i Alessi.

·  Projekty: Floating House, ekspozycje 
w Galerie Kreo w Paryżu, Kvadrat 
Showroom w Sztokholmie i Kopenha-
dze, Restauracja Dos Palillos w Casa 
Camper w Berlinie
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Axor Bouroullec

Płynne kształty, 
ergonomiczny design i 
wielofunkcyjny system. 
Delikatna rewolucja w 
łazience.
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·  Architektka i projektantka
·  Urodziła się w Oviedo, 
w  Hiszpanii, w 1961 r.

·  Własne studio projektowe 
w Mediolanie od 1998 r.

·  Do grona jej partnerów należą 
firmy Moroso, Molteni, B&B 
Italia, Driade, Flos i Emu

·  Projekty: Hotel Mandarin 
Oriental w Barcelonie, W Hotel 
Vieques Island w Puerto Rico

Axor Urquiola

Stylistyczny mix 
w designie armatury: 
gładkie powierzchnie 
i zaokrąglone kształty 
tworzą perfekcyjną 
całość.
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 JEAN-MARIE MASSAud

Ten francuski projektant jest jednym z wiodących przedstawicieli wzornictwa 
inspirowanego naturą. Często znajduje modele dla swoich projektów i architektury 
w naturze. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że hotel klubowy „Trufla” rzeczywiście 
przypomina naturalną truflę. Jego najnowsze dzieło, meksykański stadion piłkarski 
„Chivas” harmonijnie wplata się w wulkaniczny krajobraz.

 MAK- 
ING-  
 OF
JAK 
POWSTAJE 
KOLEKCJA.
NA PRZYKŁADZIE
KOLEKCJI AXOR 
MASSAUD.
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 Już w 2005 roku Jean-Marie Massaud zrealizował swoją wizję idealnej łazienki w projekcie Axor WaterDream. Dla niego jest to symbioza naturalnych żywiołów 
ognia, wody, ziemi i powietrza.

Wszystkie  nowe  kolekcje  marki  Axor  wyłoniły  się  z  osobistej  wizji.  Dla 
Jean-Marie  Massaud  łazienka  jest  przestrzenią  do  życia,  w  której  znika 
technologia, a emocje i związane z nimi komfort oraz wygoda wychodzą 
na pierwszy plan. Opisując  swój  projekt WaterDream,  zapoczątkowany 
w ramach współpracy z marką Axor w 2005 roku, powiedział: “Wyobra-
żam sobie jezioro w samym sercu krajobrazu. Chcę się czuć,  jakbym sie-
dział przy ognisku, słuchając muzyki, sącząc szampana i po prostu oczysz-

czał swój umysł. W poczuciu całkowitego rozluźnienia”.

Jaen-Marie  Massaud  zaczyna  projekt  od  zapoznania  się  z  wnętrzem, 
w którym przebywa jego właściciel. Według projektanta dobre samopo-
czucie to pojęcie holistyczne, które pozwala wodzie, człowiekowi i prze-
strzeni stopić się w jedno.

AxOR WATERdREAM® – WIzJA łAzIENKI WEdłuG MASSAud.



W  trakcie  procesu  projektowania 
wizja łazienki marzeń rozwija się w 
harmonijne  dzieło,  które  łączy 
w  sobie  architekturę,  materiały, 
oświetlenie i wyposażenie łazienki.

Wszyscy  kreatywni  partnerzy 
współpracujący  z  marką  Axor 
wykraczają  wyobraźnią  poza 
fizyczny produkt i jego podstawowe 
przeznaczenie  jakim  jest  higiena. 
Wykorzystując  dyskusje  pomiędzy 
projektantami  i  architektami  Axor 
rozwija różne koncepcje dotyczące 
łazienki i korzystania z niej.

Od PROJEKTu 
WATERdREAM 
dO łAzIENKI 
MARzEŃ.

 Rozkład łazienki: 
od spokojnych stref 
po wykorzystanie 
naturalnych mate-
riałów w małych, 
prostych detalach 
jak świeczki, lampy 
i ramy obrazów.
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Więcej informacji na temat łazienki jako oazy relaksu znaleźć można w rozdziale „Inspiracje” na stronach 246.

Czy łazienka marzeń musi być duża? „Nic z tych rzeczy” twierdzi  Philippe 
Grohe sprzeciwiając się w ten sposób panującej opinii, że stylowe łazienki 
mogą powstać tylko w pomieszczeniach o odpowiednich rozmiarach. “To 
nie wielkość łazienki określa jej jakość, ale jej podstawowe elementy, które 
przekazują myśl przewodnią związaną z tym pomieszczeniem. Przewod-
nie  koncepcje  projektanta  dotyczące  pomieszczenia  i  jego  wykorzysta-

nia  mogą  zostać  zrealizowane  także  w  małych  łazienkach  i  w  ten  spo-
sób  uwzględniać  wysoce  zindywidualizowane  potrzeby  ludzi.  Nie  bez 
powodu większość twórczych umysłów to także architekci lub projektanci 
wnętrz  i  nie bez powodu pracują oni  z marką Axor  nad opracowaniem 
rozwiązań  i elementów ułatwiających  rozplanowanie przestrzeni małych 
pomieszczeń.



NATuRE-INSPIREd dESIGN –  
Od ARMATuRy PO WIESzAK  
NA RęCzNIKI.

 Jean-Marie Massaud stwarza harmonię form orga-
nicznych i geometrycznych.
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 Nature-inspired design: Axor 
 Massaud operuje językiem form orga-
nicznych cytując naturę. Umywalka 
z wodospadem, gałęzie drzewa, 
kamienie.

Według  wizji  doskonałej  łazienki  Jean-Marie  Massaud’a,  użytkownik 
doświadcza natury w domu. W związku z tym projektant najpierw projek-
tuje samo pomieszczenie, a na kolejnym etapie wprowadza wyroby, któ-
rych wzornictwo  uzupełnia  ideę  inspirowanej  naturą  łazienki.  Kompletna 
kolekcja łazienkowa została zatem zaprojektowana w charakterystycznym 
ekologicznym stylu: kamienie, gałęzie, pnie i trawa były inspiracją do stwo-
rzenia niezwykłej kolekcji. Korpus najbardziej zaskakującego urządzenia, 
baterii  łazienkowej z jedną dźwignią, przypomina źdźbło trawy. Wraz z 

archetypową półką, bateria staje się funkcjonalną rzeźbą. Oprócz baterii, 
umywalki  i  wanny  także  akcesoria  zostały  zainspirowane  naturą.  Marka 
Axor zaprojektowała także kosmetyczkę, świecznik, mydelniczkę, wazon, 
kubek na szczoteczkę do zębów oraz wieszak na ręczniki według szkiców 
i zgodnie z wymaganiami  francuskiego projektanta. Wieszak na  ręczniki 
odzwierciedla filozofię Massaud’a i wyglądem przypomina rozgałęzione 
drzewo, wazon poświęcony jest rytualnemu wykorzystaniu wody, a kosme-
tyczka i świecznik przywodzą na myśl kamyki pieszczące dłonie.



“KLAROWNOŚć, CzySTOŚć 
I PIęKNO NATuRALNEGO 
 WOdOSPAdu.”

1  Woda płynie gładko wzdłuż równo-
ległych linii.

2  Specjalne zawory spowalniają 
przepływ wody.

3  Stabilizujące obręcze po obu 
stronach utrzymują łagodny strumień 
w idealnym kształcie.

4  Element silikonowy pozwala utrzy-
mać armaturę w idealnej czystości.

Geometria umywalki została precy-
zyjnie dopasowana do parametrów 
strumienia.

W ramach projektu Axor WaterDream, Massaud zamanifestował filozofię, 
zgodnie  z  którą  techniczne  aspekty  baterii  powinny  zostać  ukryte  w  tle. 
Odchodzi  on  od  typowych  elementów  sterowania,  chcąc  jednocześnie 
zapewnić dodatkowe korzyści. Jak więc wygląda bateria, która jest czymś 
więcej niż tylko armaturą?
 
„To, co Massaud nam zaprezentował”, mówi Philippe Grohe, „było abso-
lutnie futurystyczne i nieco szalone.” Przede wszystkim jednak, było to po 
prostu genialne. Dlatego  też marka Axor dołożyła wszelkich  starań, aby 
urzeczywistnić  tę  ideę.  „Aby  zapewnić  spokojny  i  równomierny  wypływ 

wody z wylewki baterii, musieliśmy całkowicie przeprojektować jej mecha-
nizmy wewnętrzne”, wspomina Horst Flieger, szef działu Badań i Rozwoju 
w  Hansgrohe.  „Stworzenie  optymalnego  układu  strumienia  było  niezwy-
kle pracochłonne.” Aby stworzyć elegancką końcówkę wylewki, eksperci 
w  laboratorium  strumienia  wody  w  Hansgrohe  musieli  zmieścić  bardzo 
skomplikowany  technologicznie układ na niezwykle płaskiej powierzchni. 
Wynik jest widoczny gołym okiem: bateria, z której wypływa piękny wodo-
spad; niezwykle przyjemne w dotyku doświadczenie, które wymaga nie-
wiele wody.
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 Projektant Jean-Marie Massaud oraz zespół rozwoju marki Axor miesiącami prowadzili ożywione dyskusje. Spotykali się regularnie na zebraniach koordynujących.  
Po okresie rozwoju trwającym ponad trzy lata, kolekcja Axor Massaud została ostatecznie wprowadzona na rynek.



 Axor Massaud

Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec 
pracochłonny proces, jakiego wymagał 
gotowy produkt. Każdy element podda-
wany jest jeszcze licznym etapom 
kontroli jakości, zanim znajdzie swoje 
miejsce w łazience Axor  Massaud.

AxOR MASSAud.  
zE SCHWARzWALdu 
NA CAły ŚWIAT.

 Początki baterii Axor  Massaud: 
wciąż jeszcze surowy i niepozorny pręt 
z mosiądzu, surowiec topi się w piecu 
w temperaturze prawie 1000 stopni. 
Teraz płynny metal  przybiera swoją 
typową formę.

Nie  tylko wzornictwo  jest olśniewające. Każda bateria  i  każdy prysznic, 
który wywodzi się z korzeni firmy Hansgrohe, spełnia wymagania innowa-
cyjnego konkurencyjnego produktu na globalnym rynku oraz stanowi zobo-
wiązanie do zapewnienia najlepszej jakości i wykonania w Niemczech.

Fabryka  przeznaczona  specjalnie  na  potrzeby  marki  Axor  mieści  się 
w samym sercu głównej siedziby Hansgrohe. Produkcja Axor odbywa się 
w  Schiltach,  w  jednym  z  pięciu  zakładów  produkcyjnych  w  Niemczech. 
To  tutaj  niemiecka  technika  splata  się  z  latami  tradycji,  w  efekcie  czego 
powstaje  ponad  5000  różnych  wyrobów  należących  do  kolekcji  Axor. 
Wykonanie wyróżniające się wzornictwem i technologią.

Krótki rzut oka na procesy produkcji natychmiast uświadamia patrzącemu, 
że  zakład  nie  prowadzi  produkcji  masowej.  W  dwukondygnacyjnej  hali 
pracownicy wytwarzają produkty w systemie kilkuzmianowym. Przekształ-
cenie wizji projektanta w rzeczywistość wymaga sprawnego rzemiosła.

Wysokie wymagania prowadzą do powstawania wielu  różnych etapów 
produkcji. Obejmują one na przykład precyzyjne odlewanie  i wycinanie 
baterii  lub poddawanie kanciastych powierzchni  jeszcze  intensywniejszej 
obróbce tak, by zapewnić ich optymalne chromowanie. Zanim odlew uzy-
ska ostateczny wygląd jest obrabiany podczas wielu pojedynczych proce-
sów jak surowy diament. Nawet korpus baterii Axor Massaud jest polero-
wany ręcznie do momentu uzyskania świetlistego blasku.
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 Droga do działu polerowania: 
 jeszcze nieuszlachetniona bateria jest 
polerowana ręcznie. Aby zapewnić 
powierzchni niezwykły blask, wszystkie 
płaszczyzny są wygładzane ręcznie.

 Bateria umieszczana jest w kąpieli 
elektrolitycznej: korpus wciąż wyko-
nany jest z mosiądzu. W jednym z 
najnowocześniejszych systemów gal-
wanizacyjnych Axor Massaud pokryty 
zostaje doskonale lśniącą warstwą 
chromu, która sprawi, że bateria będzie 
odporna na zużycie i trwała. Aby 
to osiągnąć, bateria zanurzana jest 
w kilku kąpielach galwanizacyjnych nie 
dłużej niż przez godzinę.

 Jedna bateria Axor Massaud składa się z niemal 30 pojedynczych elementów. 
W dziale montażu końcowego doświadczeni pracownicy Axor Massaud składają 
wszystkie części razem, tworząc gotowy produkt: węże i wkład mieszający – 
stanowiące „silnik” baterii – znikają w korpusie, gotowa wylewka przytwierdzana 

jest do metalowej płytki, a dźwignia jest regulowana. Żaden wyrób nie wyjedzie z 
fabryki w podróż po świecie zanim nie przejdzie testów szczelności i optymalizacji 
strumienia.



“WOdA TO ELIKSIR 
żyCIA I dLATEGO 
zASłuGuJE NA 
NASz SzACuNEK 
I uWAGę.”
KLAUS GROHE

„Design inspirowany naturą” według Jean-Marie Massaud wyraża harmo-
nię  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 projek-
tanci 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 pio-
nierem 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 tech-
nologie 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.

 Klaus Grohe, syn założyciela firmy 
i od wielu lat Prezes Zarządu i Rady 
Nadzorczej Hansgrohe był jednym 
z pierwszych ludzi w branży, promu-
jących systemy obniżające zużycie 
wody.
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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 duBAI/zEA, 
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 „THE zEN“ 
HONGKONG/CHINy, RESTAuRACJA GEIST KOPENHAGA/dANIA, SOFITEL duBAI JuMEIRAH 
BEACH duBAI/zEA, 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, NOWy JORK/uSA ITd.

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, innowacyj-
ności 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.
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AxOR STARCK W SWOIM 
żyWIOLE W SPEKTAKuLARNEJ 
WIEży

BuRJ KHALIFA, duBAI

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 stycz-
niu 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 
5000 baterii Axor Starck ma swój 
udział w tym rekordzie.
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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 spoj-
rzeniem. Jej charakterystyczny mix stylów uwidacznia 
się na każdym kroku: na dywanie z pomarańczowego 
jedwabiu kwitną abstrakcyjne kwiaty, chmury z płat-
kowego złota ozdabiają sufit, a złote kraty przypo-
minają 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

·  Kolekcja: Axor Massaud
·  Liczba 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.
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VILLA MAGNOLIA
MOUGINS/FRANCJA
·  Architektura i aranżacja wnętrz: Sotyrys Pantopulos 
i Aleksander Pantopulos, digital effect design studio, 
Kraków/Polska

·  Kolekcje: 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 wyło-
żono fasady, nadają willii wyjątkowy charakter. Dzie-
więć łazienek zostało zainspirowanych koncepcjami 
słynnych projektantów dla marki Axor, jak Antonio 
Citterio, Patricia Urquiola czy Jean-Marie Massaud.



W HOTEL
TAIPEH/TAJWAN
·  Architektura wnętrz: GA Design International, Londyn/Wielka Brytania
·  Kolekcja: Axor Citterio
·  Liczba pokoi: 405

Od 2011 roku Hotel W przyciąga swoim ultranowoczesnym wielkomiej-
skim szykiem miłośników designu z całego świata. Z wielu spośród 405 
pokoi i apartementów rozciąga się widok na jeden z najwyższych budyn-
ków 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 „THE zEN“
HONGKONG/CHINY
·  Armator: Global Adventure Group, Hongkong/Chiny
·  Konstruktor: Zygmunt Choreń, Gdańsk/Polska
·  Architektura i architektura wnętrz: Sotyrys Pantopulos 
i Aleksander Pantopulos, digital effect design studio,  
Kraków/Polska

·  Kolekcje: Axor Urquiola, Axor Massaud,  
Axor Starck, Axor Citterio M

Superjacht The Zen stanowi genialne połączenie 
tradycyjnego indonezyjskiego drewnianego dwumasz-
towca z pływającym 5-gwiazdkowym hotelem. Sześć 
kabin gościnnych, dwupoziomowy apartament wła-
ścicieli z przyległym pokojem gościnnym, przestronna 
przestrzeń relaksu na pokładzie oraz platforma z 
dwoma skuterami wodnymi – wszystko to znajduje się 
na powierzchni 600 metrów kwadratowych. Długość 
jachtu to 53 m.
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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 budy-
nek. Capital Gate Tower wznosi się 160 metrów nad pustynią i ze swoim 
nachyleniem 18 ° jest o 14 stopni bardziej krzywy niż jego poprzed-
niczka, Wieża w Pizie we Włoszech. Na 16 górnych piętrach hotel Hyat 
ma swoją nową ekskluzywną lokalizację. 189 pokoi i apartamentów biz-
nesowego 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 cha-
rakteru stanowi doskonałą oprawę w łazienkach tego ultranowoczesnego 
luksusowego hotelu.

RESTAuRACJA GEIST
KOPENHAGA/DANIA
·  Architektura i architektura wnętrz: SPACE Architecture 
& Interior Design, Kopenhaga/Dania

· Kolekcje: 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.



Axor Manufaktur

1. SPECJALNE WyKOŃCzENIA
Oferujemy również na zapytanie realizację innych rodzajów powierzchni, takich jak nikiel czy brąz.

CHROM MOżE Być TAKżE 
 POWLEKANy złOTEM.

np. Axor Urquiola

np. Axor Citterio

np. Axor Carlton

np. Axor Montreux

Manufaktura  Axor  to  miejsce,  w  którym  dokonujemy  przemiany  naszych 
produktów według indywidualnych upodobań klienta. Oprócz popularnej 
powierzchni  w  kolorze  chrom,  wykończenie  w  kolorze  złotym  szczegól-
nie pięknie prezentuje się w łazience. Ten rodzaj powierzchni powstaje w 

wyniku poddania armatury specjalnemu procesowi uszlachetnienia. W tym 
celu w komorze PVD w Manufakturze Axor powierzchnia armatury w kolo-
rze chrom otrzymuje złote wykończenie.
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MOSIądz
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NIKIEL
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PVD  (Physical Vapor Deposition)  to nowoczesna, przyjazna dla  środowi-
ska naturalnego metoda wykończenia powierzchni. W komorze wysoko-
próżniowej  w  temperaturze  kilkuset  stopni  Celsjusza  odparowywany  jest 
cyrkon.  Para  łączy  się  z  azotem  tworząc  wyjątkowo  odporną  powłokę, 

która  pokrywa  armaturę.  W  porównaniu  z  powierzchniami  chromowymi 
uzyskiwanymi w procesie galwanizacji powłoka PVD jest znacznie bardziej 
wytrzymała. Oznacza to, że jest bardziej odporna na zarysowania oraz 
środki czyszczące i mniej podatna na korozję.

Technologia PVd



Czy MOżE Być JESzCzE BARdzIEJ 
INdyWIduALNIE?

2. SKRACANIE LuB WydłużANIE ARMATuRy

Axor Manufaktur

4.  PROduKTy NP. zE SPECJALNyMI GRAWERAMI LuB 
 SyMBOLAMI

3.  PROduKTy z INICJAłAMI, LOGO, EMBLEMATAMI ETC.
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Axor to kolekcje design złożone z mistrzowsko współgrających elementów 
pozwalających wykreować łazienkowe światy o wyraźnie określonej styli-
styce. Dla tych, którzy pragną produktów skrojonych na miarę jest Manufak-
tura Axor. Tam produkty Axor zmieniają się w unikaty dzięki różnego rodzaju 

artystycznym modyfikacjom – kolorów, kształtów, a także powierzchni, np. 
grawerowaniu. Na  tym etapie produkty poddawane są prawdziwie  rze-
mieślniczej, ręcznej obróbce, a każdej interwencji przyświeca umiłowanie 
szczegółu. Tak powstają autentycznie niepowtarzalne łazienki.



32
33



Axor Massaud

Strona 36_51

KAŻDY Z PROJEKTANTÓW MARKI AXOR MA SWÓJ WŁASNY, 
CHARAKTERYSTYCZNY STYL. W TEN SPOSÓB POWSTAJĄ BATERIE, 
PRYSZNICE, UMYWALKI, WANNY I AKCESORIA, KTÓRE TWORZĄ 
SPÓJNE KOLEKCJE. ODKRYJ RÓŻNE ŚWIATY STYLISTYCZNE MARKI 
AXOR.

Strona 132_149

Axor Citterio M

Strona 150_159

Axor Uno2

Strona 166_185

Axor Citterio

Strona 160_165

Axor Steel

KOLEK  CJE
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35Axor Starck Organic Axor Urquiola Axor Starck

Strona 52_69 Strona 88_109Strona 70_87

Strona 186_195 Strona 196_205

Axor Carlton Axor Montreux

Axor Bouroullec

Strona 110_131

KOLEK  CJE



Axor Massaud



NATuRE INSPIREd dESIGN.
Woda jest źródłem wszelkiego życia. Jean-Marie Massaud stwo-

rzył koncepcję łazienki, która stanowi jedność z Naturą.
Strumień kaskadowy przypomina wodospad. Wieszak na ręcz-

niki – gałęzie drzewa. Wanna – jezioro.

JEAN-MARIE MASSAud

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

that is at one with nature. The 

gush jet becomes a water fall. - 

The towel holder a branching 

tree. The bath tub 

a lake. 

Nature inspired 

Design.
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Water is the source of all 

life. Jean-Marie Massaud has 

developed a bathroom concept 

that is at one with nature. The 

gush jet becomes a water fall. 

The towel holder a branching 

tree. The bath tub 

a lake. 

Nature inspired 

Design.

Water is the source of all 

life. Jean-Marie Massaud has 

developed a bathroom concept 

that is at one with nature. The 

gush jet becomes a water fall. 

The towel holder a branching 

tree. The bath tub 

a lake. 

Design.

Water is the source of all
life. Jean-Marie Massaud has

developed a bathroom concept

that is at one with nature. The

gush jet becomes a waterfall.
The towel holder a branching

tree. The bath tub

Nature inspired  

Design

a lake.
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Jean-Marie 
Massaud 
wprowadza 
naturę 
do 
naszego 
domu. 
Za 
sprawą 
kolekcji 
Axor Massaud, 
umożliwia 
nam 
doświadczyć  
wody  
poprzez  
nasze  
zmysły.
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Rwący 
potok 
wody 
wylewa 
się 
z  
baterii 
mieszającej 
jak 
wodospad. 
Jednak 
za 
tym 
obfitym, 
jakby 
się 
mogło 
wydawać, 
strumieniem 
wody 
stoi 
wyszukana 
wodooszczędna 
technologia.
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Organicznie ufor-
mowana umywalka 
i konsola tworzą 
piękną symbiozę 
kształtów.
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Wieszak 
na 
ręcznik 
przypomina 
kształtem 
gałąź 
drzewa.

Organiczna 
naturalność 
i 
geometryczne 
powierzchnie 
harmonijnie 
łączą 
się 
w 
jeden 
spójny 
język 
designu.
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Tak 
jak 
nad 
morzem: 
zanurz 
się 
w 
naturalny 
zbiornik 
wodny 
lub 
zrelaksuj 
się 
na 
drewnianej 
powierzchni, 
jak 
na 
plaży.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
Design: Jean-Marie Massaud

8 9

5

umywalka

Misy umywalkowe

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–4) są wyposażone w ogranicznik przepływu (4 l/min) · **W celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować 
zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

Bidet

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa* 
Nr kat 18010000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej* 
Nr kat 18020000

3  3-otworowa bateria umywalkowa* 
Nr kat 18013000** 
3-otworowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego* 
Nr kat 18015000**

4  3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna, natynkowa, 
z wylewką 167 mm, Element zewnętrzny* 
Nr kat 18112000 
3-otworowa bateria umywalkowa 
ścienna, natynkowa, 
z wylewką 260 mm, Element zewnętrzny*  
(bez fot.) 
Nr kat 18115000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 18113180

Misy umywalkowe

5  Misa umywalkowa, 600 mm 
Nr kat 42305000

6  Misa umywalkowa, 800 mm 
Nr kat 42300000

7  Umywalka nablatowa do baterii jednootworowych 
(Nr kat 18010000*) 
Nr kat 42310000

8  Umywalka nablatowa do baterii 3-otworowych  
(Nr kat 18015000*) 
Nr kat 42313000

Bidet

9  Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 18210000

A
x

o
r®

 M
as

sa
ud*  Ta armatura posiada strumień wachlarzowy, podkre-

ślający naturalną stronę wody jako pierwiastka życia. 
Ponieważ strumień wachlarzowy nie posiada domieszki 
powietrza, zalecamy w celu zredukowania pryskającej 
wody stosowanie umywalek Axor Massaud lub innych 
bardzo głebokich umywalek.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
Design: Jean-Marie Massaud

Kolor: chrom (-000)

Wanna

Wanna

1  Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką  
prysznicową, Element zewnętrzny 
Nr kat 18450000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10452180

2  Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 18455000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, Element zewnętrzny 
Nr kat 18457000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180 

3  4-otworowa bateria wannowa do montażu  
na brzegu wanny, Element zewnętrzny 
Nr kat 18440000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13444180

4  4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek, Element zewnętrzny 
Nr kat 18453000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 14445180 

5  Wylewka wannowa 167 mm, Element zewnętrzny 
Nr kat 18472000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 18471180

6  Dwuuchwytowa bateria termostatyczna do montażu  
na brzegu wanny, Element zewnętrzny 
Nr kat 18480000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13550180

7  Wanna 
wolnostojąca, wykonana z pianki poliuretanowej 
z włóknem szklanym i powłoką żelowo-poliestrową, 
korek push-up zintegrowany z kompletem odpływowym, 
pojemność ok. 397 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 18950000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
Design: Jean-Marie Massaud

Kolor: chrom (-000)

Prysznic Termostaty/zawory

Prysznice/uchwyty

Prysznic

1  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 18655000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/zawory

2  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 18740000 
Bateria termostatyczna podtynkowa,  
o dużym przepływie, Element zewnętrzny 
Nr kat 18741000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny 
Nr kat 18745000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4  Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 18750000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5  Zawór odcinający podtynkowy, Element zewnętrzny 
Nr kat 18770000 
Zestaw podtynkowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

6  Zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
Trio®/Quattro® DN20, Element zewnętrzny 
Nr kat 18730000 
Zestaw podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

Prysznice/uchwyty

7  Raindance S 150 Air 3jet 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

8  Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot.) 
Nr kat 27989000

9  Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 27515000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
Design: Jean-Marie Massaud

876

Kolor: chrom (-000)

Prysznice/uchwyty

Akcesoria

Prysznice/uchwyty

1  Przyłącze węża 
Nr kat 27451000

2  Głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494000 
Głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot.) 
Nr kat 28484000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000

3  Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot.) 
Nr kat 28494000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413000

4  Raindance Royale Air 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27418000

5  Dysza prysznicowa Axor z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000

Akcesoria

6  Świecznik 
Nr kat 42271000

7  Pojemnik owalny 
Nr kat 42272000 

8  Mydelniczka 
Nr kat 42233000 
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Massaud
Design: Jean-Marie Massaud

6 7

Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

Akcesoria

1  Wazon 
Nr kat 42274000

2  Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 42234000

3  Lustro wolnostojące 
Nr kat 42240000

4  Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 392 mm 
Nr kat 42230000

5  Wieszak na ręcznik kąpielowy 912 mm 
Nr kat 42280000  
Wieszak na ręcznik kąpielowy 712 mm 
Nr kat 42260000

6  Haczyk pojedynczy 
Nr kat 42237000

7  Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42236000

8  Pojemnik ze szczotką WC 
Nr kat 42235000

9  Wieszak wolnostojący 
Nr kat 42270000

5

1 2 3

8 9
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Axor Starck Organic
POdążAJ zA uMySłEM I SERCEM.
Axor Starck Organic to kolekcja, która w równym stopniu przemawia do serca, co umysłu. W tej kolekcji Philippe Starck harmonijnie 
łączy ze sobą design i technologię, ekologię i ekonomię. Niespotykany nigdy wcześniej w przypadku armatury strumień prysz-
nicowy pozwala doświadczać wody w szczególnie zmysłowy sposób, a zarazem oszczędzać jej cenne zasoby. Rewolucyjna 
koncepcja obsługi polegająca na oddzielnej regulacji temperatury i objętości strumienia umożliwia odpowiedzialne korzystanie 
z zasobów cennej wody czyniąc je bardziej świadomym. Organiczno-minimalistyczny design charakteryzuje kompletną kolekcję, 
od armatury po akcesoria.

PHILIPPE STARCK
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Forma armatury została pozbawiona wszystkiego, co zbędne.  
Jej esencję stanowi organiczny, minimalistyczny design.

Axor Starck Organic charakteryzuje miękka linia i płynne przejścia. Tak, jak świat przyrody, 
na którym wzorowana jest jej forma, ta kolekcja rządzi się prawem optymalnego wyko-
rzystania zasobów. Uchwyty zintegrowane w korpusie armatury, stanowią z nim wizualną 
całość – obraz harmonii pod każdym kątem, niezależnie od ustawienia uchwytu. Axor Starck 
Organic to harmonijna kolekcja łazienkowa złożona z ponad 40 elementów, która współgra 
doskonale z każdą aranżacją wnętrza.
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Organic
Minimalistyczny
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Jak przyjemna w dotyku może być woda? Niewiarygodnie 
obfity i zniewalający strumień przy niskim zużyciu wody.

Voluminous

Większy komfort i bezpieczeństwo 
w strefie umywalki dzięki możliwości 
wstępnego ustawienia temperatury

Dwie pozycje kontroli objętości 
strumienia za kliknięciem: 3,5 l/min 
( Normal) i 5 l/min (Booster) – oraz 
inne objętości pomiędzy

Axor Starck Organic oferuje zmysłowe doznanie wody. Nowy, energetyzujący strumień prysz-
nicowy armatury czyni mycie rąk prawdziwą kąpielą dla dłoni. Dwuuchwytowa bateria, która 
pozwala na oddzielną regulację objętości strumienia i temperatury wody, czyni korzystanie z 
wody świadomym i odpowiedzialnym. Jednocześnie zużycie wody jest mniejsze niż w przypadku 
konwencjonalnej armatury – mianowicie, na oszczędnym poziomie 3,5 l/min.

3,5 l/
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Voluminous
Innowacyjny strumień prysznicowy armatury 
kreuje doznanie większej objętości strumienia, 
choć w rzeczywistości przepływ wody 
jest mniejszy.
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Wyraziste, naładowane energią wzornictwo armatury współgra 
perfekcyjnie z szeroką gamą łazienkowych wnętrz.

Misa umywalkowa: Palomba (Laufen)
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Axor Starck Organic współgra 
doskonale z różnymi typami umy-
walek – płytkimi i głębokimi misami 
umywalkowymi, umywalkami 
wiszącymi i do wbudowania czy 
małymi umywalkami w łazienkach 
gościnnych. W tym przykładzie 
organiczne kształty armatury i 
umywalki harmonijnie łączą się 
ze sobą.

Zaskakujące kontrasty: opływowy 
kształt baterii w połączeniu z 
nablatową misą umywalkową 
Starck 2 firmy Duravit.
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Dzięki połączeniu organicznych i geometrycznych 
kształtów, produkty z kolekcji Axor Starck Organic do 
montażu natynkowego i podtynkowego oferują szereg 
możliwości aranżacji strefy prysznica.

Technologia termostatyczna, w 
którą wyposażona jest armatura 
do montażu natynkowego oferuje 
przyjemne doznania w kąpieli i 
zwiększony komfort.
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Utrzymany w stylu kolekcji design 
termostatu wannowego natynko-
wego w kształcie gałęzi drzewa 
harmonijnie komponuje się z aran-
żacją strefy wanny.

Wolnostojąca podłogowa bateria 
wannowa ze zintegrowaną główką 
prysznicową uzupełnia asortyment 
o armaturę do wanien wolnosto-
jących. Jej organiczny, minimali-
styczny design wygląda wspaniale 
w połączeniu z szeroką gamą 
wanien o różnych kształtach.
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umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Organic 
Design: Philippe Starck

umywalka

1  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 280 
Nr kat 12010000 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 280  
bez cięgła (bez fot.) 
Nr kat 12011000

2  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 365  
bez cięgła, do mis umywalkowych 
Nr kat 12012000

3  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 365  
bez cięgła, do mis umywalkowych 
Nr kat 12013000 

4  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 240  
do małych umywalek 
Nr kat 12014000

5  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie 
Nr kat 12015000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10902180

6  Bateria bez mieszacza 
Nr kat 12110000

Bidet

7  Dwuuchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 12210000

Wanna

8  Jednouchwytowa wannowa bateria termostatyczna 
do montażu w podłodze, Element zewnętrzny 
Nr kat 12016000 
Zestaw podstawowy 
Nr kat 10452180

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie (1–6) zostały wyposażone w ogranicznik przepływu (3,5 i 5 l/min).
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Wanna

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Organic 
Design: Philippe Starck

Wanna

1  Termostatyczna bateria wannowa  
do montażu natynkowego 
Nr kat 12410000

2  Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego 
Nr kat 12415000 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego  
z systemem zabezpieczającym (bez fot.) 
Nr kat 12416000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180 

3  Wylewka wannowa 
Nr kat 12417000

4  4-otworowa termostatyczna bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 12425000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 15460180 
4-otworowa termostatyczna bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek 
(bez fot.) 
Nr kat 12426000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 15465180

5  2-otworowa termostatyczna bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 12422000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13550180

6  Komplet Secuflex do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 19418000

Prysznic

7  Termostatyczna bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
Nr kat 12602000 

8  Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego 
Nr kat 12605000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

9  Uchwyt porter 
Nr kat 12626000

7

3

6

21

9

5

8

4

Prysznic

Kolor: chrom (-000)
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Termostat/zawór

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Organic 
Design: Philippe Starck

7

4

1

9

6

3

8

5

2

Prysznic/uchwyt

Termostat/zawór

1  Termostat do montażu podtynkowego 
Nr kat 12710000 
Termostat Highflow do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
Nr kat 12711000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

2  Termostat z zaworem odcinającym  
do montażu podtynkowego 
Nr kat 12715000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3  Termostat z zaworem odcinającym i zwrotnym  
do montażu podtynkowego 
Nr kat 12716000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180 

4  Termostat Highflow do montażu  
podtynkowego 12 x 12 
Nr kat 12712000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10754180

5  Zawór odcinający do montażu podtynkowego 
Nr kat 12771000 
Element podtynkowy do instalacji łączonej 
Nr kat 10971180 
Element podtynkowy do instalacji rozzrzuconej 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

6  Trio®/Quattro® zawór zwrotny i przełączający  
do montażu podtynkowego 12 x 12 
Nr kat 12731000 
Element podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

Prysznic/uchwyt

7  Główka prysznicowa 2jet 
Nr kat 28532000 
Główka prysznicowa 1jet (bez fot.) 
Nr kat 10531000

8  Zestaw prysznicowy 2jet 
Nr kat 27980000 
Zestaw prysznicowy 1jet (bez fot.) 
Nr kat 27983000 
Zestaw z drążkiem prysznicowym (bez fot.) 
Nr kat 27830000

9  Porter 
Nr kat 27515000

Kolor: chrom (-000)
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Prysznice

Prysznice

1  Głowica prysznicowa 24 x 24 z ramieniem 
Nr kat 10925000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10921180

2  Głowica prysznicowa 24 x 24 montowana  
w jednej linii z sufitem 
Nr kat 10924000

3  Głowica prysznicowa 24 x 24  
z przyłączem sufitowym 
Nr kat 10929000

4  Moduł prysznicowy 12 x 12 
Nr kat 28491000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 28486180

5  ShowerHeaven 72 x 72 bez oświetlenia 
Nr kat 10625800* 
ShowerHeaven 72 x 72 z oświetleniem (bez fot.) 
Nr kat 10627800*

6  ShowerHeaven 97 x 97 z oświetleniem 
Nr kat 10623800* 
ShowerHeaven 97 x 97 bez oświetlenia (bez fot.) 
Nr kat 10621800*

Kolor: chrom (-000) · *Kolor: stal szlachetna polerowana (-800)
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Organic 
Design: Philippe Starck
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Akcesoria

Akcesoria

1  Kubek na szczoteczkę do zębów 
Nr kat 42734000

2  Mydelniczka 
Nr kat 42733000 

3  Reling prysznicowy 
Nr kat 42730000 
Wieszak na ręcznik 600 mm 
Nr kat 42706000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 800 mm 
Nr kat 42708000

4  Uchwyt na ręcznik 
Nr kat 42720000

5  Haczyk 
Nr kat 42737000 

6  Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42736000

7  Szczotka wisząca do WC 
Nr kat 42735000

Kolor: chrom (-000)
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Organic 
Design: Philippe Starck
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Axor Urquiola
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Awakening  
your senses.

Kolekcja łazienkowa, która budzi nasze zmysły. 
Patricia Urquiola lubi łączyć różne style. 

Każdy element emanuje niepowtarzalnym czarem  

i doskonale komponuje się w przestrzeni, wpływając na jej przytulny 

charakter. to, co zawiera w sobie tradycję, doskonale  

współgra z tym, co nowoczesne. subtelne formy  

harmonizują z ogromną i asymetryczną przestrzenią.  

Armatura jak żywa roślina. misy umywalkuwe i wanna nawiązują 

archetypiczną formą do tradycyjnych cebrów.  

Axor Urquiola to zmysłowa, pełna fantazji kolekcja  

bogata w każdym detAlU.

PATRICIA uRquIOLA



Łazienka, KtórA  
budzi zmysły.
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KAŻdy ma prawo do pewnej dozy  
prywatności. typowa podwójna umywalka  

niniejszym przeciera szlak dla dwóch  
oddzielnych umywalek.
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dla urodzonej w Hiszpanii projektantki  
rośliny odgrywAją istotną rolę.

oferują prywatność  
i podnoszą jakość ŻyciA.

NostAlgiczNA kąpiel  
w nowoczesnej wAnnie.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

umywalka

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · **W celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować 
zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 11021000  
Jednouchwytowa bateria umywalkowa (bez fot.) 
Nr kat 11020000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małych umywalek 
Nr kat 11025000

3  Jednouchwytowa bateria do mis umywalkowych  
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 11035000 

4  Jednouchwytowa bateria do mis umywalkowych  
z uchwytem bez kompletu odpływowego 
Nr kat 11034000  
Jednouchwytowa bateria do mis umywalkowych 
z uchwytem (bez fot.) 
Nr kat 11023000

5  Jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
Wylewka 200 mm, Element zewnętrzny 
Nr kat 11026000 
Element podtynkowy 
Nr kat 10902180 

6  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa, 
bez odpływu 
Nr kat 11027000  
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa (bez fot.) 
Nr kat 11024000

7  3-otworowa bateria umywalkowa z płytką 
Nr kat 11040000*

8  3-otworowa bateria umywalkowa z rozetami 
Nr kat 11041000**

9  3-otworowa bateria umywalkowa,  
Wylewka 168 mm, Element zewnętrzny 
Nr kat 11042000  
3-otworowa bateria umywalkowa, 
Wylewka 228 mm, Element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 11043000 
Element podtynkowy 
Nr kat 10303180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

876

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka Misy umywalkowe

Prysznic

Wanna

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez mieszacza 
Nr kat 11120000

Misy umywalkowe

2  Misa umywalkowa 625 mm, 
kompozyt mineralny, połączenie  
tylko z bateriami bez cięgła 
Nr kat 11300000

3  Misa umywalkowa 625 mm, 
wisząca, kompozyt mineralny 
Nr kat 11302000

4  Misa umywalkowa 500 mm, 
kompozyt mineralny, połączenie  
tylko z bateriami bez cięgła 
Nr kat 11301000

Prysznic

5  Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 11220000

Wanna

6  Jednouchwytowa bateria wannowa,  
natynkowa 
Nr kat 11420000

7  Jednouchwytowa bateria wannowa,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11425000 
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
z zabezpieczeniem, Element zewnętrzny 
Nr kat 11426000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

8  Bateria wannowa termostatyczna,  
wolnostojąca, z główką prysznicową,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11422000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10452180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

76

Kolor: chrom (-000)

Wanna

Prysznic

Wanna

1  Wylewka wannowa, 
długość 171 mm 
Nr kat 11430000

2  Komplet wylewka wannowa/uchwyt Porter, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11435000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

3  4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11443000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13444180

4  4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11445000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 14445180

5  Wanna 1800 mm, 
wolnostojąca, kompozyt mineralny, 
w komplecie z odpływem i przelewem, 
pojemność ok. 180 l 
(1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 11440000

Prysznic

6  Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
natynkowa 
Nr kat 11620000

7  Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11625000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

Kolor: chrom (-000)

System prysznicowy

6

541

Termostaty/zawory

System prysznicowy

1  Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną,  
głowicą Raindance E 240 Air 1jet  
i główką prysznicową 
Nr kat 11901000 
Element podstawowy 
Nr kat 10902180

Termostaty/zawory

2  Termostat, Element zewnętrzny 
Nr kat 11730000 
Termostat Highflow, Element zewnętrzny 
Nr kat 11731000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

3  Termostat z zaworem odcinającym,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 11732000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

4  Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 11733000 
iBox® universal element podtynkowy 
Nr kat 01800180

5  Zawór odcinający, Element zewnętrzny 
Nr kat 11960000 
Element podtynkowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

6  Trio®/Quattro®, Element zewnętrzny 
Nr kat 11925000 
Element podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180 
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

Kolor: chrom (-000)

Prysznice/uchwyty

Prysznice/uchwyty

1  Raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2  Główka prysznicowa z dwoma  
rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000  
Główka prysznicowa  
z jednym strumieniem (bez fot.) 
Nr kat 10531000

3  Zestaw prysznicowy, 
w zestawie Raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy, drążek 90 cm 
i wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
Zestaw prysznicowy bez dysku  
prysznicowego (bez fot.) 
Nr kat 27989000

4  Uchwyt Porter 
Nr kat 11626000

5  Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 27515000

6  Uchwyt ścienny z zaworem odcinającym 
Nr kat 27451000

7  Raindance E 240 Air 1jet głowica prysznicowa  
z ramieniem, długość 240 mm 
Nr kat 27370000 
Raindance E 240 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27380000

8  Raindance E 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 27381000 
Raindance E 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z ramieniem, długość 240 mm (bez fot.) 
Nr kat 27371000

9  Axor dysza boczna z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

Kolor: chrom (-000)

Akcesoria

Akcesoria

1  Uchwyt z kubkiem do mycia zębów 
Nr kat 42434000

2  Mydelniczka z uchwytem 
Nr kat 42433000

3  Wieszak na ręcznik 
Wymiar zewnętrzny 320 mm 
Nr kat 42430000

4  Wieszak na ręcznik kąpielowy 
Wymiar zewnętrzny 640 mm 
Nr kat 42460000

5  Wieszak na ręcznik kąpielowy 
Wymiar zewnętrzny 840 mm 
Nr kat 42480000

6  Haczyk pojedynczy 
Nr kat 42401000 

7  Uchwyt na papier toaletowy 
Nr kat 42436000

8  Pojemnik na szczotkę WC 
Nr kat 42435000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Urquiola
Design: Patricia Urquiola

***Ze względu na stabilność, instalacja wolnostojąca parawanu wymaga zwykle dwóch elementów.

Parawan Akcesoria

Grzejnik

1  Grzejnik, wiszący, 
wzór „Chmury“, 
1840 x 553 x 82 mm (Wys.,Szer.,Dł.), 
moc grzewcza ok. 980 W 
(75/65/20°) EN 442 
Nr kat 42501000

2  Parawan/Grzejnik 
wzór „Chmury”, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys.,Szer.,Dł.), 
moc grzewcza ok. 730 W 
(75/65/20°) EN 442 
Nr kat 42500000*** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

3  Parawan/Grzejnik 
Lustro (z jednej strony)/wzór „Chmury”, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys., Szer., Dł.), 
moc grzewcza ok. 730 W 
(75/65/20°) EN 442 
Nr kat 42510000*** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

Parawan

4  Parawan 
wzór „Chmury“, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys., Szer., Dł.) 
Nr kat 42505000*** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

5  Parawan 
Lustro (z jednej strony)/wzór „Chmury”, 
1840 x 553 x 50 mm (Wys., Szer., Dł.) 
Nr kat 42511000*** 
Element podstawowy 
Nr kat 42512180

Akcesoria

6  Lustro obrotowe do grzejnika montowanego  
na ścianie, grzejnika i grzejnika/parawanu, 
1840 x 241 x 13 mm (Wys., Szer., Dł.) 
Nr kat 42513000

7  Haczyk pojedynczy do parawanu montowanego  
na ścianie, grzejnika i grzejnika/parawanu 
Nr kat 42515000

8  Wieszak na ręcznik kąpielowy do grzejnika monto-
wanego na ścianie, grzejnika i grzejnika/parawanu, 
Wymiar zewnętrzny 465 mm 
Nr kat 42516000

9  Mocowanie ścienne do grzejnika  
i grzejnika/parawanu 
Nr kat 42514000

10  Element podstawowy do grzejnika  
i grzejnika/parawanu 
Nr kat 42512180
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Axor Starck
ESTETyKA MINIMALIzMu.
W dzisiejszym, pełnym pośpiechu świecie człowiek szczególnie tęskni za spokojem i prostotą. Kolekcja Axor Starck koncentruje 
się na tym, co istotne: przyjemności w kontakcie z wodą. Zasada redukcji jest widoczna w elementarnych formach i przejrzystych 
funkcjach. Nic nie rozprasza uwagi. Kolekcja łazienkowa spod pióra Philippe Starcka, która ma charakter i przetrwa każdą modę. 
Jak studnia, która pozwala czerpać z głębi, tak niewyczerpanym źródłem inspiracji jest Axor Starck. W tej łazience emanującej 
spokojem i atmosferą odpoczynku, można doświadczyć odnowy.

PHILIPPE STARCK
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Miejsce ucieczki od szaleńczego pędu naszego świata. 
Przyjazne, domowe akcenty takie jak drewniane panele 
podłogowe, kominek i wanna rozmieszczone w prze-
strzennym pomieszczeniu sprawiają, iż łazienka to miejsce 
relaksu.
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Odkrycie prostoty: kształt baterii 
łazienkowej inspirowany jest 
 zwykłą pompą wodną.
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Kolumna prysznicowa 
z głowicą deszczową 
wykazuje cechy minima-
lizmu: prosta, funkcjo-
nalna, ponadczasowa.
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Projektując baterię dwu-
uchwytową, Philippe 
Starck zainspirował 
się dwoma płynącymi 
strumieniami wody.
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Bateria Axor Starck dostępna jest w dwóch różnych wersjach: w wersji 
całkowicie cylindrycznej i wersji cylindryczno-organicznej z baterią o 
zaokrąglonym kształcie.



96
97

A
x

o
r®

 S
ta

rc
k 

C
la

ss
ic



Projekt Axor Starck X przemawia 
prawie językiem rzeźby. Kwadratowa 
podstawa baterii zdaje się lekko 
unosić nad umywalką.
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Waterwall wspaniale łączy wszystkie 
istotne elementy prysznica: armaturę 
i półki, głowicę prysznicową i dysze 
boczne.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
Design: Philippe Starck

321

654

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–8) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min). · *W celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować 
zestaw przedłużający węży dla armatury 2-otworowej, nr art. 38960000.

umywalka

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 185 
Nr kat 10111000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 185 
bez kompletu odpływowego (bez fot.) 
Nr kat 10117000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 185 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 10006000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 155 
do małej umywalki (bez fot.) 
Nr kat 10116000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 10123000

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 340 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10120000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 340 
do miski umywalkowej (bez fot.) 
Nr kat 10129000

4  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10030000

5  Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10050000 
Dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej bez kompletu 
odpływowego 
Nr kat 10058000

6  2-otw. bateria umywalkowa 
Nr kat 10132000*

7  3-otworowa bateria umywalkowa  
ścienna, natynkowa, wylewka 125 mm, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10313000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

8  Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 38130000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
Design: Philippe Starck

umywalka

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min).

WannaBidet

umywalka

1  Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na baterie) 
Nr kat 10101000 
Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na zasilacz) 
Nr kat 10140000 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na baterie) (bez fot.) 
Nr kat 10106000 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na zasilacz) (bez fot.) 
Nr kat 10145000

Bidet

2  Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
Nr kat 10211000

Wanna

3  Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 10411000

4  Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10456000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10452180

5  Dwuuchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10458000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10452180

6  Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny  
Nr kat 10416000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10418000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7  Dwuuchwytowa bateria wannowa, podtynkowa, 
Element zewnętrzny  
Nr kat 10423000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10422180

8  Wylewka wannowa  
Długość 122 mm 
Nr kat 10410000

9  Dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10480000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13550180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
Design: Philippe Starck

Wanna

Kolor: chrom (-000)

Prysznic

Termostaty/zawory

Wanna

1  4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10444000 
Zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
4-otworowa bateria wannowa 
z termostatem do montażu na brzegu 
wanny, Element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 10461000 
Zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15460180

 
4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek, 
Element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 10451000 
Zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180 
4-otworowa bateria wannowa  
z termostatem do montażu  
na cokole z płytek, Element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 10466000  
Zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 15465180

Prysznic

2  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 10611000

3  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10616000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/zawory

4  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10710000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10715000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny 
Nr kat 10700000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6  Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10720000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7  Zawór odcinający podtynkowy, Element zewnętrzny 
Nr kat 10970000 
Zestaw podtynkowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

8  Zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
Trio®/Quattro® DN20, Element zewnętrzny  
Nr kat 10930000 
Zestaw podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

9  Fixfit Stop 
Nr kat 10882000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
Design: Philippe Starck

654

321

Kolor: chrom (-000)

System prysznicowy

System prysznicowy

1  Waterwall system prysznicowy z termostatem,  
głowicą talerzową, dyszami bocznymi i z główką  
prysznicową z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 10920000

2  Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną,  
głowicą prysznicową 240 mm i główką prysznicową 
Nr kat 10912000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10902180 
Półka do montażu na kolumnie 
Nr kat 10915000

3  Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną  
i główką prysznicową 
Nr kat 10910000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10902180 
Półka do montażu na kolumnie 
Nr kat 10915000

Prysznice/uchwyty

4  Główka prysznicowa  
z dwoma strumieniami 
Nr kat 28532000 
Główka prysznicowa  
z jednym strumieniem (bez fot.) 
Nr kat 10531000

5  Zestaw prysznicowy 
w zestawie: główka prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia,  
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27980000 
Zestaw prysznicowy, 
w zestawie: główka prysznicowa,  
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot.) 
Nr kat 27983000

6  Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 27515000

Prysznice/uchwyty
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
Design: Philippe Starck

Kolor: chrom (-000)

Prysznice/uchwyty

Prysznice/uchwyty

1  Głowica prysznicowa 
Nr kat 27490000

2  Głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
Głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot.) 
Nr kat 28494000 
Ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
Ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27479000

3  Raindance Royale Air 
Głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
Ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27418000

4  Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000 

Akcesoria

5  Oświtlenie ścienne 
Nr kat 40856000

6  Kubek do mycia zębów 
Nr kat 40834000

7  Mydelniczka 
Nr kat 40833000

8  Dozownik na mydło w płynie 
Nr kat 40819000

9  Półka szklana  
Wymiar zewnętrzny 600 mm 
Nr kat 40860000

Akcesoria
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck
Design: Philippe Starck

7654

111098

Kolor: chrom (-000) · **Kolor: stalowy (-800)

Akcesoria

Akcesoria

1  Wieszak na ręcznik kąpielowy 930 mm 
Nr kat 40808000 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 730 mm 
Nr kat 40806000 

2  Uchwyt 
Wymiar zewnętrzny 430 mm 
Nr kat 40830000

3  Wieszak na ręcznik 
ø 225 mm 
Nr kat 40821000

4  Haczyk pojedynczy 
Nr kat 40837000

5  Uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 40836000

6  Szczotka do WC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 40835000 
Szczotka do WC z pojemnikiem, 
wersja stojąca (bez fot.) 
Nr kat 40840000

7  Lustro z oświetleniem 
Nr kat 40141000 
Lustro (bez fot.) 
Nr kat 40140000

Kuchnia

8  Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką 
Nr kat 10822, -000, -800**

9  Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą końcówką 
Nr kat 10821, -000, -800**

10  Semi-Pro 
Bateria kuchenna 
Nr kat 10820000

11  Bateria kuchenna 
Nr kat 10801000

Kuchnia

2 31



106
107

7

4 5

1 2 3

6

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–4) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck Classic
Design: Philippe Starck

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 10018000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki 
Nr kat 10015000

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10020000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
do miski umywalkowej bez kompletu  
odpływowego 
Nr kat 10028000

4  3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10133000

Bidet

5  Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 10200000

Wanna

6  Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10415000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, Element zewnętrzny 
Nr kat 10417000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Prysznic

7  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10615000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Wanna

Prysznic

Bidet
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Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–6) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min). · ****Odpowiednie tylko do wanien z brzegiem o szerokości do 65 mm.

umywalka

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck X
Design: Philippe Starck

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
Nr kat 10070000*** 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 10077000***

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 
Nr kat 10071000***

3  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 300 
do miski umywalkowej 
Nr kat 10080000***

4  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 550 
Nr kat 10084000***

5  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 10074000

6  Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na baterie) 
Nr kat 10170000*** 
Elektroniczna bateria umywalkowa  
(na zasilacz) 
Nr kat 10180000*** 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na baterie) (bez fot.) 
Nr kat 10175000*** 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na zasilacz) (bez fot.) 
Nr kat 10185000***

Bidet

7  Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 10205000

Wanna

8  Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 10402000

9  Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10406000**** 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10452180

Bidet Wanna

***  Wyżej wymieniona armatura wyposażona jest w strumień wachla-
rzowy, podkreślający naturalne cechy wody występującej w natural-
nym środowisku. Z uwagi na to, że strumień wachlarzowy to pełny 
strumień bez domieszki powietrza w celu uniknięcia rozpryskiwania 
się wody proponujemy wykorzystanie głębokiej umywalki.
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Kolor: chrom (-000)

Wanna

PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Starck X
Design: Philippe Starck

Wanna

1  Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10445000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, Element zewnętrzny 
Nr kat 10447000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

2  Wylewka wannowa 165 mm 
Nr kat 10426000

Prysznic

3  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 10601000

4  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10645000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

Termostaty/zawory

5  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10716000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa, Element zewnętrzny 
Nr kat 10717000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, Element zewnętrzny 
Nr kat 10706000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7  Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 10726000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8  Zestaw podtynkowy,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 10974000 
Zestaw podtynkowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

9  Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 180 mm, 
z rurami miedzianymi, Element zewnętrzny 
Nr kat 10934000 
Zestaw podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

Prysznic

Termostaty/zawory
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Axor Bouroullec
FEEL FREE TO COMPOSE
Axor Bouroullec to kolekcja wolna od sztywnych schematów. Wręcz przeciwnie, jest tak elastyczna, że jej pojedyncze elementy 
można ze sobą swobodnie komponować. Organiczny, elegancki design stworzony przez duet projektantów, Ronan & Erwan Bouro-
ullec, jest subtelny i powściągliwy na przestrzeni całej kolekcji. Ta kolekcja, na którą składa się ponad 70 produktów, jak nigdy dotąd 
otwiera przed nami szansę na aranżację łazienki w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i osobistym poczuciem smaku. Nareszcie 
mamy wolność kreacji przestrzeni.

RONAN & ERWAN BOuROuLLEC
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OPCJE zWIęKSzAJą SWą WIELOKROTNOŚć.

Pojedyncze  baterie  mieszające  można  umieścić  w  różnych  punk-
tach nad umywalką, na lub wokół niej. Zgodnie z własnym gustem 
i potrzebą.
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Dwie umywalki dla indywidualistów: pozycja baterii 
całkowicie zależy od indywidualnych preferencji 
i wymogów.
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Półki to element charakterystyczny 
kolekcji Axor Bouroullec. Przyjmują 
one formę oszczędzających prze-
strzeń akcesoriów montowanych 
na ścianie lub na blacie, w formie 
podstawy baterii lub jako półka 
w umywalce, a nawet w formie 
wyeksponowanego systemu baterii 
mieszającej, który można umieścić 
w dowolnym miejscu łazienki.
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Komplet prysznicowy Axor 
 Bouroullec Showerpipe zintegro-
wany z półką stwarza przestrzeń 
w łazience.
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Feel Free to Compose: dwie półki oferują 
wybór optymalnego miejsca na montaż 
armatury.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

Kolor: chrom (-000) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · *W celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować 
zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000. · **W celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować zestaw przedłużający węży dla armatury 
2-otworowej, nr art. 38960000.

umywalka

umywalka

1  Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 19010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez odpływu (bez fot.) 
Nr kat 19011000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki (bez fot.) 
Nr kat 19013000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez odpływu (bez fot.) 
Nr kat 19014000

2  3-otw. bateria umywalkowa 90 
Nr kat 19146000* 
3-otw. bateria umywalkowa 90 bez cięgła  
(bez fot.) 
Nr kat 19148000*

3  3-otworowa bateria umywalkowa 155 
Nr kat 19121000* 
3-otworowa bateria umywalkowa 155  
bez odpływu (bez fot.) 
Nr kat 19141000* 
3-otworowa bateria umywalkowa 195  
(bez fot.) 
Nr kat 19122000* 
3-otworowa bateria umywalkowa 195  
bez odpływu (bez fot.) 
Nr kat 19142000*

4  3-otw. bateria umywalkowa 195  
z uchwytami jednoramiennymi bez cięgła 
Nr kat 19156000* 
3-otw. bateria umywalkowa 155  
z uchwytami jednoramiennymi bez cięgła  
(bez fot.) 
Nr kat 19155000*

5  3-otw. bateria umywalkowa 300 bez cięgła 
Nr kat 19162000*

6  2-otw. bateria umywalkowa 90 
Nr kat 19151000** 
2-otw. bateria umywalkowa 90 bez cięgła  
(bez fot.) 
Nr kat 19152000**

7  2-otworowa bateria umywalkowa 155 
Nr kat 19123000** 
2-otworowa bateria umywalkowa 155  
bez odpływu (bez fot.) 
Nr kat 19143000** 

8  2-otworowa bateria umywalkowa 195 
Nr kat 19124000** 
2-bateria umywalkowa 195 bez odpływu  
(bez fot.) 
Nr kat 19144000**

9  2-otw. bateria umywalkowa 300 bez cięgła 
Nr kat 19160000**
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

7

umywalka

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel /chrom (-400) · Wszystkie baterie umywalkowe (1–8) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min)

umywalka

1  2-otworowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 200 mm,  
podtynkowa, dwa uchwyty wolnostojące 
Nr kat 19139000 
2-otworowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 240 mm,  
podtynkowa, dwa uchwyty wolnostojące (bez fot.) 
Nr kat 19140000

2  Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 245 mm,  
podtynkowa, oddzielny uchwyt 
Nr kat 19138000 
2-otworowa bateria umywalkowa  
z wylewką montowaną na ścianie 200 mm,  
podtynkowa, dwa uchwyty wolnostojące  
(bez fot.) 
Nr kat 19137000

3   
Nr kat 19135000 
3-otworowa bateria umywalkowa, podtynkowa,  
do montażu na ścianie, wylewka 245 mm (bez fot.) 
Nr kat 19136000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

4  3-otworowa bateria umywalkowa, podtynkowa,  
do montażu na ścianie, wylewka 245 mm,  
z uchwytami jednoramiennymi 
Nr kat 19158000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

5  Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, 
do montażu na ścianie, wylewka 245 mm 
Nr kat 19127000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, 
do montażu na ścianie, wylewka 200 mm (bez fot.) 
Nr kat 19125000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180

6  Zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 19130000

7  Jednouchwytowa bateria umywalkowa, natynkowa 
Nr kat 19132400

8  2-otworowa bateria umywalkowa, natynkowa 
Nr kat 19134400

8
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec
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Meble umywalkowe

Kolor: chrom (-000)
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Misy umywalkowe

1  Umywalka do zabudowy, 866 x 530 mm, 2 półki, 
kompozyt mineralny 
Nr kat 19943000 
Umywalka do zabudowy, 866 x 553 mm, 2 półki, 
wisząca, kompozyt mineralny (bez fot.) 
Nr kat 19944000

2  Umywalka, 666 x 503 mm, 2 półki, 
do montażu na ścianie, kompozyt mineralny 
Nr kat 19942000 
Umywalka do zabudowy, 666 x 480 mm, 2 półki, 
kompozyt mineralny (bez fot.) 
Nr kat 19941000

3  Umywalka nablatowa 866 x 466 mm, 1 półka,  
z odlewu mineralnego, do baterii natynkowych 
Nr kat 19945000 
Umywalka do zabudowy, 866 x 503 mm, 1 półka,  
wisząca, kompozyt mineralny (bez fot.) 
Nr kat 19946000

4  Umywalka 595 x 503 mm, 1 półka, wersja przyścienna, 
z odlewu mineralnego, do baterii natynkowych 
Nr kat 19948000 
Umywalka do zabudowy, 595 x 480 mm, 1 półka, 
kompozyt mineralny (bez fot.) 
Nr kat 19947000

Meble umywalkowe

5  Meble umywalkowe do montażu na ścianie  
biały/jasny dąb 
Nr kat 19926000

6  Meble umywalkowe do montażu na ścianie  
z otworem na umywalkę nablatową  
Nr kat 19943000, biały/jasny dąb 
Nr kat 19928000

Misy umywalkowe
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec
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Wanna

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)

2

Bidet

Bidet

1  Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 19210000

2  3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 19213000

Wanna

3  Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 19420400

4  Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa 
Nr kat 19421000 
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa,  
z zabezpieczeniem 
Nr kat 19422000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5  2-otworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 19432000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 13550180

6  Wylewka wannowa do montażu na brzegu wanny, 
180 mm 
Nr kat 19417000 
Zestaw podtynkowy 
Nr kat 96125000

7  Komplet Secuflex do montażu na brzegu wanny 
Nr kat 19418000

8  Wylewka wannowa, natynkowa, 180 mm 
Nr kat 19415000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

5

43

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)

2

Wanna

1  4-otworowa bateria wannowa do montażu  
na brzegu wanny 
Nr kat 19446000 
Zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
4-otworowa bateria wannowa do montażu na cokole  
(bez fot.) 
Nr kat 19456000 
Zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

2  Wanna do zabudowy 
wykonana z akrylu, pojemność ok. 192 l  
(1 osoba o wadze 70 kg), waga z opakowaniem  
123 kg, stelaż w komplecie 
Nr kat 19955000

Prysznic

3  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 19620400

4  Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa 
Nr kat 19621000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

System prysznicowy

5  Komplet prysznicowy  
z termostatem natynkowym,  
głowicą prysznicową Raindance 240,  
główką prysznicową z dwoma rodzajami  
strumienia, wężem i uchwytem 
Nr kat 19670400
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Prysznic System prysznicowy

Wanna



PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)

Termostaty/zawory

Termostaty/zawory

1  Dwuuchwytowa bateria termostatyczna wannowa 
natynkowa 
Nr kat 19741400

2  Dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 19761400

3  Bateria termostatyczna podtynkowa 
Nr kat 19700000 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa (bez fot.) 
Nr kat 19702000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4  Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym 
Nr kat 19704000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5  Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym,  
Element zewnętrzny 
Nr kat 19706000 
Zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6  Zawór odcinający podtynkowy 
Nr kat 19971000 
Zestaw podtynkowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

7  Zawór odcinający podtynkowy,  
z uchwytem jednoramiennym 
Nr kat 19972000 
Zestaw podtynkowy 
DN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
DN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
DN20, grzybkowy Nr kat 15970180

8  Trio®/Quattro®, Element zewnętrzny 
Nr kat 19981000 
Zestaw podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

9  Trio®/Quattro®, z uchwytem jednoramiennym, 
Element zewnętrzny 
Nr kat 19982000 
Zestaw podtynkowy 
Trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec
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Kolor: chrom (-000)

Prysznice/uchwyty

Prysznice/uchwyty

1  Raindance S 150 Air 3jet 
Dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2  Główka prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000  
Główka prysznicowa  
z jednym strumieniem (bez fot.) 
Nr kat 10531000

3  Zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
Zestaw prysznicowy bez dysku prysznicowego 
(bez fot.) 
Nr kat 27989000

4  Uchwyt Porter 
Nr kat 19622000

5  Uchwyt prysznicowy 
Nr kat 27515000

6  Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000

7  Raindance E 240 Air 1jet głowica prysznicowa 
z ramieniem 223 mm 
Nr kat 27370000 
Raindance E 240 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm  
(bez fot.) 
Nr kat 27380000

8  Raindance E 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 27381000 
Raindance E 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z ramieniem 223 mm (bez fot.) 
Nr kat 27371000

9  Dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW Axor Bouroullec
Design: Ronan & Erwan Bouroullec

Akcesoria

Akcesoria

1  Lustro, duże, wiszące 
Nr kat 42685000

2  Lustro, małe, wiszące 
Nr kat 42681000

3  Półka, 250 mm, wisząca 
Nr kat 42671400

4  Półka, 250 mm, wolnostojąca 
Nr kat 42673000 

5  Półka, 400 mm, wisząca 
Nr kat 42670400

6  Półka, 400 mm, wolnostojąca 
Nr kat 42672000

7  Półka 400 mm, do prysznica, z otworem 
Nr kat 42669400

Kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)
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Przegląd Produktów Axor Bouroullec
design: ronan & erwan Bouroullec

Akcesoria

Akcesoria

1 kubek do mycia zębów 
Nr kat 42634000

2 wieszak na ręcznik kąpielowy 830 mm 
Nr kat 42660000

3 wieszak na ręcznik kąpielowy 1080 mm 
Nr kat 42680000

4 uchwyt 
Nr kat 42630000

5 wieszak podwójny 
Nr kat 42601000

6 uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42636400

7 Pojemnik ze szczotką wC 
Nr kat 42635400

kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)
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Axor Citterio M

ANtoNio Citterio

UrbAN ChiC.
Jak wygląda kolekcja łazienkowa 
inspirowana wielkomiejskim szy-
kiem? emanuje artyzmem ponad-
czasowego i nowoczesnego 
designu. Axor Citterio M charakte-
ryzuje urzekająca smukłość form i 
elegancka aparycja. 
 
M – jak Mistrzostwo, Metropolia 
i Mediolan, miasto projektanta 
kolekcji, Anonio Citterio. to 
kolekcja, która za sprawą swej 
nadzwyczajnej lekkości i zarazem 
wyrazistości designu, prezentuje 
się doskonale we wnętrzach o 
zróżnicowanym stylu.
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urban chic.  Antonio 
Citterio czerpie inspira-
cję ze współczesnego 
miejskiego życia. 
kolekcja łazienkowa 
przesycona pełnią 
minimalizmu i ele-
gancji, przejrzystości 
i  włoskiego uroku.
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elegancka, dominująca wysokością 
bateria wyjątkowo dobrze pasuje 
do umywalek wolnostojących.
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Charakterystyczne 
cechy designu 
 Citterio przejawiają 
się też w kształtach 
prysznica i wanny.
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uchwyt gwiazdkowy jest szcze-
gólnie ergonomiczny. Jego kształt 
jest kombinacją wysokiej jakości 
powłoki na górnej powierzchni 
i delikatnych zaokrągleń na dolnej 
powierzchni, dzięki czemu dosko-
nale leży w dłoni.
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komplet prysznicowy Axor Citterio 
M posiada trzy różne rodzaje 
strumienia, termostat natynkowy i 
główkę prysznicową.

wariant uchwytu gwiazdkowego 
jest stosowany w całej kolekcji – 
od baterii umywalkowej poprzez 
prysznic do baterii wannowej.
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kolor: chrom (-000) · wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · *w celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować zestaw 
przedłużający węży dla armatury 2-otworowej, nr art. 38960000. · **Montaż tylko na gładkiej powierzchni. · ***w celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować zestaw 
przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

Umywalka

Przegląd Produktów Axor Citterio M 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

Umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 34010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 34017000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki 
Nr kat 34016000

3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 34120000 
j.w., bez kompletu odpływowego 
Nr kat 34127000 

4 2- otw. bateria umywalkowa 
Nr kat 34132000*

5 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z krótką wylewką, 
z pojedynczymi rozetami, element zewnętrzny 
Nr kat 34113000 
j.w. z długą wylewką, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34116000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z krótką wylewką, 
z płytką, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34112000 
j.w. z długą wylewką, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34115000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180 

6 3-otworowa bateria umywalkowa  
z uchwytami jednoramiennymi, z płytką 
Nr kat 34134000**

7 3-otworowa bateria umywalkowa 
z pojedynczymi rozetami 
Nr kat 34133000*** 

8 3-otworowa bateria ścienna, z wylewką 166 mm,  
z płytką, element zewnętrzny 
Nr kat 34314000 
j.w. z wylewką 226 mm, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34316000 
3-otworowa bateria ścienna, z wylewką 166 mm,  
z pojedynczymi rozetami, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34313000 
j.w. z wylewką 226 mm, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34315000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

9 zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 34130000
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kolor: chrom (-000) · **Montaż tylko na gładkiej powierzchni.

Przegląd Produktów Axor Citterio M 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

Wannabidet

bidet

1 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 34210000

2 3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 34213000

Wanna

3 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 34420000

4 Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa,  
element zewnętrzny 
Nr kat 34425000 
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa  
z zabezpieczniem, element zewnętrzny 
Nr kat 34427000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5 wylewka wannowa 182 mm 
Nr kat 34410000

6 4-otworowa bateria wannowa z płytką do instalacji  
na brzegu wanny, element zewnętrzny 
Nr kat 34445000** 
j.w. z pojedynczymi rozetami, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
Nr kat 34444000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
Szablon montażowy 
Nr kat 39449000

7 4-otworowa bateria wannowa z pojedynczymi  
rozetami do instalacji na cokole z płytek, 
element zewnętrzny 
Nr kat 34454000 
j.w. z płytką, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 34455000** 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

8 wanna 
przyścienna z akrylu 
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39957000
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Przegląd Produktów Axor Citterio M
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen
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System prysznicowy Prysznic

System prysznicowy

1 komplet prysznicowy  
z natynkową baterią termostatyczną,  
głowicą prysznicową 3jet 120 mm,  
dyskiem prysznicowym,  
wężem i uchwytem ściennym 
Nr kat 34640000

Prysznic

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa 
Nr kat 34620000

3 Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa, 
element zewnętrzny 
Nr kat 34625000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

termostaty/Zawory

4 dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
wannowa, natynkowa 
Nr kat 34435000

5 dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 34635000

6 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
element zewnętrzny 
Nr kat 34715000 
Bateria termostatyczna o dużym przepływie  
podtynkowa,  
element zewnętrzny 
Nr kat 34716000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180 

7 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, element zewnętrzny 
Nr kat 34705000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
element zewnętrzny 
Nr kat 34725000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

termostaty/Zawory



4

1 3

8 9 10

2

75 6

Przegląd Produktów Axor Citterio M
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

kolor: chrom (-000)

termostaty/Zawory

1 zawór odcinający podtynkowy, element zewnętrzny 
Nr kat 34960000 
zestaw podtynkowy 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180

2 zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
trio®/Quattro® dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 34920000 
zestaw podtynkowy 
trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

Prysznice/Uchwyty

3 zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27981000  
raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy (bez fot.) 
Nr kat 28519000

4 główka prysznicowa z dwoma  
rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000 
główka prysznicowa  
z jednym strumieniem (bez fot.) 
Nr kat 10531000

5 uchwyt Porter 
Nr kat 11626000

6 uchwyt prysznicowy 
Nr kat 39525000 

7 uchwyt ścienny z zaworem odcinającym 
Nr kat 27451000

8 głowica prysznicowa 3jet ø 120 mm 
Nr kat 39740000 
Płytka ścienna 
Nr kat 34612000 
ramię głowicy 230 mm 
Nr kat 27412000

9 raindance royale Air 
głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27418000

10 dysza prysznicowa Axor z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000

Prysznice/
Uchwyty

termostaty/Zawory
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Przegląd Produktów Axor Citterio M
(pasujące do Axor Citterio M)
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Akcesoria

Akcesoria

1 oświetlenie ścienne pojedyncze 
Nr kat 41556000

2 oświetlenie ścienne podwójne 
Nr kat 41566000

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41734000

4 Mydelniczka 
Nr kat 41733000

5 dozownik na mydło w płynie 
Nr kat 41719000 

6 Półka szklana  
wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41550000

7 dwuramienny wieszak na ręcznik 420 mm 
Nr kat 40820000

8 uchwyt 
wymiar zewnętrzny 334 mm 
Nr kat 41730000

9 wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
Nr kat 41780000 
wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
Nr kat 41760000
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87

kolor: chrom (-000) · **** kolor: stalowy (-800)

Akcesoria

Przegląd Produktów Axor Citterio M
(pasujące do Axor Citterio M)

Akcesoria

1 wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41721000

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41537000

3 uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41738000

4 uchwyt do zapasowego papieru toaletowego 
Nr kat 41528000

5 Szczotka do wC z pojemnikiem, 
wersja stojąca 
Nr kat 41536000

6 Szczotka do wC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41735000

Kuchnia
design: Antonio Citterio

7 2-otw. jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką 
Nr kat 34820, -000, -800****

8 2- otw. jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą końcówką 
Nr kat 34822, -000, -800****

Kuchnia
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kolor: chrom (-000) · wszystkie baterie umywalkowe (1–3) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min). · ***w celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować 
zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

Przegląd Produktów Axor Citterio M z uchwytami gwiazdkowymi
design: Antonio Citterio 
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Umywalka

Wanna

termostaty/Zawory

Umywalka

1 3-otworowa bateria umywalkowa z uchwytami 
w kształcie gwiazdy, z pojedynczymi rozetami 
Nr kat 34135000***

2 3-otworowa bateria ścienna z uchwytami  
w kształcie gwiazdy, z wylewką 166 mm, 
z rozetami, element zewnętrzny 
Nr kat 34215000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

3 3-otworowa bateria ścienna z uchwytami  
w kształcie gwiazdy, z wylewką 266 mm, 
z pojedynczymi rozetami, element zewnętrzny 
Nr kat 34217000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

Wanna

4 4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
w kształcie gwiazdy i rozetami, do montażu  
na brzegu wanny, element zewnętrzny 
Nr kat 34446000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180

5 4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
w kształcie gwiazdy i rozetami, do montażu  
na cokole z płytek,  
element zewnętrzny 
Nr kat 34456000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

termostaty/Zawory

6 zawór odcinający z uchwytem  
w kształcie gwiazdy, element zewnętrzny 
Nr kat 34980000 
zestaw podtynkowy 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180
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KlASyK PoWśCiągliWośCi.
Przejrzysty, geometryczny design na bazie wysokich, smukłych form pod-
stawowych tworzy subtelną  stylistykęl tej kolekcji łazienkowej. dzięki temu 
komponuje się ona znakomicie w każdym łazienkowym wnętrzu, pozostawia-
jąc mnóstwo wolnej przestrzeni dla człowieka. kolekcja Axor uno2 została 
zaprojektowana przez Phoenix design.

PhoeNix DeSigN



Ponadczasowo nowoczesne formy cylindryczne – z wysokimi, smukłymi wylewkami – idealne 
dla osób, które cenią sobie design emanujący prostotą.

Jako armatura 2-uchwytowa lub jednouchwytowa 
z charakterystycznym uchwytem pałąkowym, w 
minimalistycznej wersji do montażu na ścianie lub w 
wersji do wysokiej misy umywalkowej – Axor uno2 jest 
wprost stworzona do wszystkich stref łazienki i zawsze 
powściągliwa w aspekcie designu.
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Natynkowe i podtynkowe wersje armatury z kolekcji Axor uno2 
o czystym, powściągliwym wzornictwie oferują mnóstwo aranżacyjnej 
swobody także w strefie wanny.
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Przegląd Produktów Axor uno2

design: Phoenix design

kolor: chrom (-000) · wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min). *w celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować zestaw 
przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

Umywalka

Umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 38020000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 38022000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 38025000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej 
Nr kat 38027000

3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z wysoką wylewką 
Nr kat 38030000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z wysoką wylewką, bez cięgła 
Nr kat 38031000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki  
(bez fot.) 
Nr kat 38035000

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa z płytką , wylewka 225 mm, 
element zewnętrzny 
Nr kat 38115000 
wylewka 165 mm, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 38112000 
element podtynkowy 
Nr kat 13622180 

5 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
podtynkowa, z rozetą, wylewka 225 mm, 
element zewnętrzny 
Nr kat 38116000 
wylewka 165 mm, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 38113000 
element podtynkowy 
Nr kat 13622180

6 Jednouchwytowa bateria umywalkowa, Highriser 
Nr kat 38040000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, bez cięgła 
Nr kat 38047000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, bez cięgła 
Nr kat 38045000

7 3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 38053000*

8 zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 38130000

9 elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 165 mm 
Nr kat 38119000 
elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 225 mm (bez fot.) 
Nr kat 38120000 
element podtynkowy 
Nr kat 16180180
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Przegląd Produktów Axor uno2

design: Phoenix design

76

543

kolor: chrom (-000)

bidet

Wanna

bidet

1 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 38210000

2 dwuuchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 38222000

Wanna

3 Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
Nr kat 38420000

4 Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa, element zewnętrzny 
Nr kat 38425000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, element zewnętrzny 
Nr kat 38427000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5 wylewka wannowa 173 mm 
Nr kat 38410000

6 dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny 
Nr kat 38480000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13550180

7 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny 
Nr kat 38444000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180  
4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
Nr kat 38454000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180 
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Przegląd Produktów Axor uno2

design: Phoenix design
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kolor: chrom (-000)

Prysznic

termostaty/Zawory

Prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 38620000

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, element zewnętrzny 
Nr kat 38625000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

termostaty/Zawory

3 dwuuchwytowa bateria termostatyczna  
wannowa natynkowa 
Nr kat 13241000

4 dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 13261000

5 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
element zewnętrzny 
Nr kat 38375000 
Bateria termostatyczna o dużym przepływie  
podtynkowa, element zewnętrzny 
Nr kat 38715000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
element zewnętrzny 
Nr kat 38720000 
Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 38700000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7 zawór odcinający podtynkowy,  
element zewnętrzny 
Nr kat 38976000 
zestaw podtynkowy 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180

8 zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
trio®/Quattro® dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 38933000 
zestaw podtynkowy 
trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180
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Przegląd Produktów Axor uno2

design: Phoenix design

Prysznice/Uchwyty

kolor: chrom (-000)

Prysznice/Uchwyty

1 raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2 zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986000 
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot.) 
Nr kat 27989000

3 uchwyt prysznicowy 
Nr kat 27515000

4 głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494000 
głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot.) 
Nr kat 28484000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000

5 głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot.) 
Nr kat 28494000 
ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413000

6 raindance royale Air 
głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27418000 

7 dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000

8 Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000
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Przegląd Produktów Axor uno2

design: Phoenix design

kolor: chrom (-000)

Akcesoria

Akcesoria

1 oświetlenie ścienne/sufitowe,  
pojedyncze 
Nr kat 41556000

2 oświetlenie ścienne/sufitowe,  
podwójne 
Nr kat 41566000 

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41534000

4 Mydelniczka 
Nr kat 41533000

5 dozownik na mydło w płynie 
Nr kat 41519000

6 Półka szklana  
wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41550000 

7 uchwyt 
wymiar zewnętrzny 418 mm 
Nr kat 41530000 
wieszak na ręcznik kąpielowy 938 mm 
Nr kat 41580000 
wieszak na ręcznik kąpielowy 738 mm 
Nr kat 41560000

8 wieszak na ręcznik jednoramienny 426 mm 
Nr kat 41520000

9 dwuramienny wieszak na ręcznik 420 mm 
Nr kat 40820000
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Przegląd Produktów Axor uno2

design: Phoenix design

8

kolor: chrom (-000) · ** kolor stal szlachetna (-800)

Akcesoria

Akcesoria

1 wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41521000

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41537000

3 uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41538000

4 uchwyt do zapasowego papieru  
toaletowego 
Nr kat 41528000

5 Szczotka do wC z pojemnikiem, 
wersja stojąca 
Nr kat 41536000

6 Szczotka do wC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41535000 

Kuchnia

7 Jednouchwytowa bateria kuchenna, podtynkowa 
Nr kat 38815, -000, -800** 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180

8 Bateria kuchenna 
Nr kat 38830, -000, -800**

9 Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką 
Nr kat 14850000 
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody 
Nr kat 14852000 
z zaworem odcinającym (bez fot.) 
Nr kat 14855000

Kuchnia
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Axor Steel
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orygiNAlNA StAl SZlAChetNA.
Axor Steel to kolekcja emanująca stylem high-tech. Szczotkowana powłoka ze stali 
szlachetnej łączy w sobie zalety wyjątkowo higienicznego materiału z nowoczesną, 
chłodną estetyką. Jej charakteru dopełnia także przejrzysty, purystyczny design. 
Axor Steel – zaprojektowana przez Phoenix design.
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design Axor Steel jest wyrazisty i harmonijny,  
jak z jednego odlewu: od armatury umywalkowej, 
przez prysznice, po akcesoria.

ta przejrzysta kolekcja wnosi este-
tykę i komfort nawet do niewielkich 
przestrzeni – i nadaje się dosko-
nale do łazienek gościnnych.



Przegląd Produktów Axor Steel
design: Phoenix design

1

2

3

Umywalka

termostat

Umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 35002800

2 Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa podtynkowa,  
z rozetą, wylewka 221 mm,  
element zewnętrzny 
Nr kat 35116800 
j.w. z wylewką 161 mm,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 35113800 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180

termostat

3 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
element zewnętrzny 
Nr kat 35720800* 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180
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Prysznice/Uchwyty

4 raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy 
Nr kat 28519800*

5 zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986800*

6 uchwyt prysznicowy 
Nr kat 28331800*

7 Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451800*

8 Isiflex wąż prysznicowy 1,60 m 
Nr kat 28276800*

9 głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494800*  
ramię głowicy 389 mm 
Nr kat 27413800*

Akcesoria

10 uchwyt do papieru toaletowego  
z osłoną 
Nr kat 41838800

11 Pojemnik ze szczotką wC 
Nr kat 41835800

12 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41881800

Powierzchnię w kolorze stali szlachetnej można na życzenie zastoso-
wać także w przypadku wielu innych produktów marki Axor Proszę w 
tym celu skontaktować się z przedstawicielem firmy Hansgrohe.

Umywalka Prysznice/Uchwyty

Akcesoria

kolor stal szlachetna (-800) · *kolor: stalowy (-800) · wszystkie baterie umywalkowe (1–2) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min).
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lUKSUS oD DrUgiego  WejrZeNiA.
tą wyjątkowo klasyczną i elegancką kolekcją 
Antonio Citterio składa pokłon żywiołowi 
wody. kolekcja Axor Citterio pozwala w 
najpiękniejszy możliwy sposób celebrować 
czas spędzany w łazience. A to za sprawą 
krawędzi i płaszczyzn uformowanych z abso-
lutną precyzją oraz wspaniałych detali, których 
bogactwo objawia się od drugiego wejrzenia. 
w łazience, gdzie świadomie kultywuje się 
kulturę mieszkania i higieny.
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Baterie Axor Citterio charakteryzują kąty proste, a przy tym elegan-
cja i klasa. Cechami takimi wyróżniają się wszystkie wersje baterii – 
 począwszy od jednootworowych do klasycznych  trzyotworowych.
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Antonio Citterio zaprojektował smukłe i eleganckie uchwyty baterii łazien-
kowych w stylu włoskiej architektury z lat 30-tych. również wanna ma 
charakter włoskiego stylu.
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luksusowy prysznic to największy 
komfort. zarówno w instalacji 
 natynkowej jak i podtynkowej.
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

8 9

Umywalka

kolor: chrom (-000) · wszystkie baterie umywalkowe (1–9) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · *w celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów proszę zastosować 
zestaw przedłużający węży dla armatury 2-otworowej, nr art. 38960000.

Umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 
Nr kat 39010000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 39018000

2 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 
do małej umywalki 
Nr kat 39015000

3 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180 
Nr kat 39031000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180, 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 39032000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 180, 
z rurami miedzianymi 
Nr kat 39033000

4 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 115 
do małej umywalki 
Nr kat 39035000

5 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 310  
do miski umywalkowej 
Nr kat 39020000

6 raindance e 240 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 39034000 
raindance e 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 39037000

7 2- otw. bateria umywalkowa, wylewka 205 mm 
Nr kat 39132000*

8 Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa,  
z płytką, z wylewką 166 mm, element zewnętrzny 
Nr kat 39112000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa,  
z płytką, z wylewką 226 mm, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 39115000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180

9 Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa, 
bez płytki, z wylewką 225 mm, element zewnętrzny 
Nr kat 39116000  
Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa, 
bez płytki, z wylewką 165 mm, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
Nr kat 39113000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

876

kolor: chrom (-000) · wszystkie baterie umywalkowe (1–5) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · **Montaż tylko na gładkiej powierzchni. · ***w celu niezależnego montażu 
wylewki i uchwytów proszę zastosować zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

Umywalka

bidet

Umywalka

1 3-otworowa bateria umywalkowa  
z uchwytami krzyżowymi, z wylewką 140 mm 
Nr kat 39134000** 
j.w. z uchwytami krzyżowymi,  
z wylewką 205 mm (bez fot.) 
Nr kat 39154000** 
j.w. z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 140 mm (bez fot.) 
Nr kat 39133000*** 
j.w. z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 205 mm (bez fot.) 
Nr kat 39153000***

2 3-otworowa bateria umywalkowa  
z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 140 mm 
Nr kat 39135000*** 
j.w. z uchwytami jednoramiennymi,  
bez płytki, z wylewką 140 mm (bez fot.) 
Nr kat 39155000*** 
j.w. z uchwytami jednoramiennymi,  
z wylewką 140 mm (bez fot.) 
Nr kat 39136000** 
j.w. z uchwytami jednoramiennymi,  
z wylewką 205 mm (bez fot.) 
Nr kat 39156000**

3 3-otworowa bateria ścienna do umywalki z uchwytami 
krzyżowymi, wylewka 166 mm, element zewnętrzny 
Nr kat 39314000 
wylewka 226 mm, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 39144000 
3-otworowa bateria ścienna do umywalki z uchwytami 
krzyżowymi, bez płytki, wylewka 166 mm,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39313000 
wylewka 226 mm,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39143000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

4 3-otworowa bateria ścienna do umywalki  
z uchwytami jednoramiennymi, bez płytki  
wylewka 166 mm, element zewnętrzny 
Nr kat 39315000 
wylewka 226 mm, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 39147000 
3-otworowa bateria ścienna do umywalki  
z uchwytami jednoramiennymi,  
wylewka 166 mm, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39316000

 wylewka 226 mm, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39148000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

5 elektroniczna bateria umywalkowa, wylewka 165 mm, 
element zewnętrzny 
Nr kat 39117000 
elektroniczna bateria umywalkowa, wylewka 220 mm, 
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39118000 
element podtynkowy 
Nr kat 16180180

bidet

6 Jednouchwytowa bateria bidetowa 105 
Nr kat 39200000

7 Jednouchwytowa bateria bidetowa 90 
Nr kat 39210000

8 3-otworowa bateria bidetowa z uchwytami krzyżowymi 
Nr kat 39233000
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

kolor: chrom (-000)

Wanna
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Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 39400000

2 Jednouchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z rączką prysznicową 
Nr kat 39451000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10452180

3 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, element zewnętrzny 
Nr kat 39455000 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, element zewnętrzny 
Nr kat 39457000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4 wylewka wannowa 165 mm 
Nr kat 39410000

5 3-otworowa bateria wannowa do montażu  
na ścianie, z dyskiem prysznicowym,  
z płytką i uchwytami pojedynczymi,  
element zewnętrzny 
Nr kat 39442000 
j.w. z uchwytami krzyżowymi, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 39441000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

6 3-otworowa bateria wannowa do montażu  
na ścianie, z dyskiem prysznicowym,  
bez płytki z uchwytami krzyżowymi,  
element zewnętrzny 
Nr kat 39447000 
j.w. z uchwytami jednoramiennymi,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39448000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

kolor: chrom (-000) · *Montaż tylko na gładkiej powierzchni.

4

Wanna

Wanna

1 4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
krzyżowymi, bez płytki, do montażu na brzegu wanny,  
element zewnętrzny 
Nr kat 39445000 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
krzyżowymi, z płytką, do montażu na brzegu wanny,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39443000* 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
Szablon montażowy 
Nr kat 39449000 
 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
krzyżowymi, z płytką, do montażu na cokole, 
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39452000* 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
krzyżowymi, bez płytki, do montażu na cokole, 
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39453000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180

2 4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
jednoramiennymi, z płytką, do montażu na cokole, 
element zewnętrzny 
Nr kat 39456000* 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami jednora-
miennymi, bez płytki, z rozetami do montażu na cokole, 
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39454000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180 
 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
jednoramiennymi, z płytką, do montażu na brzegu 
wanny, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39444000* 
4-otworowa bateria wannowa z uchwytami  
jednoramiennymi, bez płytki, do montażu na brzegu 
wanny, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39446000 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180 
Szablon montażowy 
Nr kat 39449000

3 dwuotworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
z uchwytami krzyżowymi, element zewnętrzny 
Nr kat 39480000 
dwuotworowa bateria termostatyczna  
do montażu na brzegu wanny,  
z uchwytami jednoramiennymi, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
Nr kat 39482000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13550180

4 wanna 
przyścienna z akrylu 
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39957000
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

543

Prysznic

kolor: chrom (-000)

Prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa 
Nr kat 39600000 

2 Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa, 
element zewnętrzny 
Nr kat 39655000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

System prysznicowy

3 Showerpipe 
w zestawie: bateria prysznicowa  
natynkowa, głowica talerzowa 180 mm,  
dysk prysznicowy, wąż prysznicowy i uchwyt 
Nr kat 39620000

4 Showerpipe 
w zestawie: bateria termostatyczna  
natynkowa, głowica talerzowa 180 mm,  
dysk prysznicowy, wąż prysznicowy i uchwyt 
Nr kat 39670000 

5 Showerpipe 
w zestawie: bateria termostatyczna,  
głowica prysznicowa z 3 rodzajami  
strumienia ø 120 mm, dysk prysznicowy,  
wąż prysznicowy i uchwyt 
Nr kat 39739000
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System prysznicowy
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

termostaty/Zawory

kolor: chrom (-000)

termostaty/Zawory

1 Bateria termostatyczna prysznicowa,  
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
Nr kat 39365000

2 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 39715000 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie, podtynkowa  
z uchwytem krzyżowym, element zewnętrzny 
Nr kat 39716000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym,  
dN15/dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 39710000 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie podtynkowa  
z uchwytem jednoramiennym, element zewnętrzny 
Nr kat 39711000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4 Bateria termostatyczna podtynkowa  
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem krzyżowym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 39725000 
j.w. z zaworem odcinającym, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
Nr kat 39705000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem jednoramiennym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 39720000 
j.w. z zaworem odcinającym, dN15/dN20,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39700000 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6 zawór odcinający podtynkowy, z uchwytem krzyżo-
wym, dN15/dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 39965000 
zawór odcinający podtynkowy, z uchwytem jednora-
miennym, dN15/dN20, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39960000 
zestaw podtynkowy 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180

7 trio®/Quattro®, dN20 z uchwytem jednoramiennym,  
element zewnętrzny 
Nr kat 39920000 
trio®/Quattro®, dN20 z uchwytem krzyżowym,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 39925000 
zestaw podtynkowy 
trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

8 Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem krzyżowym 
Nr kat 39883000 
Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem jednoramiennym 
(bez fot.) 
Nr kat 39882000
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

Prysznice/Uchwyty

kolor: chrom (-000)

Prysznice/Uchwyty

1 raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy 
Nr kat 28519000

2 zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27981000

3 uchwyt prysznicowy 
Nr kat 39525000

4 Przyłącze węża z zaworem zwrotnym 
Nr kat 27451000

5 głowica prysznicowa 3jet ø 120 mm 
Nr kat 39740000 
ramię głowicy 230 mm 
Nr kat 27412000 
Płytka ścienna 
Nr kat 27419000

6 głowica prysznicowa 
Nr kat 28489000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000 
Płytka sufitowa 
Nr kat 27419000

7 głowica prysznicowa 
Nr kat 28489000 
ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413000 
Płytka ścienna 
Nr kat 27419000

8 raindance royale Air 
głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27418000

9 Axor dysza boczna z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
(pasujące do Axor Citterio)

kolor: chrom (-000)

Akcesoria

Akcesoria

1 oświetlenie ścienne pojedyncze 
Nr kat 41556000

2 oświetlenie ścienne podwójne 
Nr kat 41566000

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41734000

4 Mydelniczka 
Nr kat 41733000

5 dozownik na mydło w płynie 
Nr kat 41719000 

6 Półka szklana  
wymiar zewnętrzny 630 mm 
Nr kat 41550000

7 dwuramienny wieszak na ręcznik  
jednoramienny 420 mm 
Nr kat 40820000

8 uchwyt 
wymiar zewnętrzny 334 mm 
Nr kat 41730000

9 wieszak na ręcznik kąpielowy 854 mm 
Nr kat 41780000 
 
wieszak na ręcznik kąpielowy 654 mm 
Nr kat 41760000
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Przegląd Produktów Axor Citterio 
(pasujące do Axor Citterio)

kolor: chrom (-000) · ****kolor: stal szlachetna (-800)

Akcesoria

Kuchnia

Akcesoria

1 wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41721000

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41537000

3 uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41738000

4 uchwyt do zapasowego papieru toaletowego 
Nr kat 41528000

5 Szczotka do wC z pojemnikiem,  
wersja stojąca 
Nr kat 41536000

6 Szczotka do wC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 41735000

Kuchnia
design: Antonio Citterio assistant toan Nguyen

7 Semi-Pro 
Bateria kuchenna 
Nr kat 39840, -000, -800****

8 Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką 
Nr kat 39835, -000, -800****

9 Jednouchwytowa bateria kuchenna  
ze stałą wylewką 
Nr kat 39850, -000, -800**** 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
dla przepływowych podgrzewaczy wody 
Nr kat 39852, -000, -800****

A
x

o
r®

 C
itt

er
io



hołD DlA ZłotyCh lAt 20-tyCh.
Axor Carlton ze swoimi krągłymi kształtami przy-
wodzi na myśl czasy pełnych przepychu grand 
hoteli lat 20-tych XX wieku. Nostaligiczna kolekcja 
zaprojektowana przez Phoenix design, która 
przetrwa każdy trend.

Axor Carlton
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PhoeNix DeSigN



design w stylu retro oferujący 
 komfort i wygodę nowoczesnej 
armatury.

Charakterystyczna za sprawą swych obfitych kształtów kolekcja Axor Carlton emanuje atmosferą luksusu – tak w 
wersji 3-otworowej do umywalki, jak pod postacią nostalgicznego kompletu prysznicowego, aż po akcesoria.
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3

kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · wszystkie baterie umywalkowe (1–5) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min). · *w celu niezależnego montażu wylewki i uchwytów 
proszę zastosować zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

76

Umywalka

Przegląd Produktów Axor Carlton
design: Phoenix design

Umywalka

1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 17010, -000, -090 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
bez kompletu odpływowego 
Nr kat 17018, -000, -090 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki (bez fot.) 
Nr kat 17015, -000, -090

2 dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
ze stałą wylewką 
Nr kat 17032, -000, -090

3  dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką 
Nr kat 17030, -000, -090

4 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami krzyżowymi 
Nr kat 17133*, -000, -090

5 3-otworowa bateria umywalkowa 
z uchwytami jednoramiennymi 
Nr kat 17135*, -000, -090

bidet

6 Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
Nr kat 17210, -000, -090 

7 Jednouchwytowa bateria bidetowa 
z ruchomą wylewką 
Nr kat 17230, -000, -090

bidet
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kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · *główka prysznicowa z białym uchwytem

Przegląd Produktów Axor Carlton
design: Phoenix design

Wanna

Wanna

1 Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa 
Nr kat 17410, -000, -090 

2 dwuuchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
Nr kat 17430, -000, -090

3 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa, element zewnętrzny 
Nr kat 17415, -000, -090 
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa z zabezpieczniem, element zewnętrzny 
Nr kat 17417, -000, -090 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

4 wylewka wannowa 143 mm 
Nr kat 11410, -000, -090

5 4-otworowa bateria wannowa  
z uchwytami jednoramiennymi, 
do montażu na cokole, element zewnętrzny 
Nr kat 17445**, -000, -090 
4-otworowa bateria wannowa  
z uchwytami krzyżowymi, 
do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 17444**, -000, -090 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 13444180

6 4-otworowa bateria wannowa  
z uchwytami krzyżowymi, 
do montażu na cokole z płytek, element zewnętrzny  
(bez fot.) 
Nr kat 17451**, -000, -090 
4-otworowa bateria wannowa  
z uchwytami jednoramiennymi, 
do montażu na cokole z płytek, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
Nr kat 17455**, -000, -090 
zestaw podtynkowy w komplecie z Secuflex® 
Nr kat 14445180
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kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090) · *główka prysznicowa z białym uchwytem

874

Prysznic

System prysznicowy

Przegląd Produktów Axor Carlton
design: Phoenix design

termostaty/Zawory

Prysznic

1 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 17610, -000, -090

2 dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 17630, -000, -090

3 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
podtynkowa, element zewnętrzny 
Nr kat 17615, -000, -090 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

System prysznicowy

4 Showerpipe, 
w zestawie termostat natynkowy,  
głowica talerzowa 240 mm, 
główka prysznicowa,  
wąż prysznicowy z uchwytem 
Nr kat 17670**, -000, -090

termostaty/Zawory

5 Bateria termostatyczna wannowa,  
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
Nr kat 17241, -000, -090

6 Bateria termostatyczna prysznicowa,  
natynkowa, z uchwytem krzyżowym 
Nr kat 17261, -000, -090

7 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem krzyżowym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 17715, -000, -090 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie, podtynkowa  
z uchwytem krzyżowym, element zewnętrzny 
Nr kat 17716, -000, -090 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

8 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z uchwytem jednoramiennym,  
dN15/dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 17710, -000, -090 
Highflow-bateria termostatyczna  
o dużym przepływie podtynkowa  
z uchwytem jednoramiennym,  
element zewnętrzny 
Nr kat 17712, -000, -090 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180
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76

termostaty/Zawory

Przegląd Produktów Axor Carlton
design: Phoenix design

termostaty/Zawory

1 Bateria termostatyczna podtynkowa  
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem krzyżowym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 17725, -000, -090 
Bateria termostatyczna podtynkowa  
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem krzyżowym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 17705, -000, -090 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

2 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinająco – przełączającym,  
z uchwytem jednoramiennym, dN15/dN20, 
element zewnętrzny 
Nr kat 17720, -000, -090 
j.w. z zaworem odcinającym, 
dN15/dN20, 
element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 17700, -000, -090 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

3 zawór odcinający podtynkowy, 
z uchwytem krzyżowym, 
dN15/dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 17965, -000, -090 
zawór odcinający podtynkowy,  
z uchwytem jednoramiennym, 
dN15/dN20, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 17960, -000, -090 
zestaw podtynkowy 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180

4 zawór odcinający podtynkowy  
z uchwytem krzyżowym dN20  
trio®/Quattro®, element zewnętrzny 
Nr kat 17920, -000, -090 
zawór przełączający podtynkowy 
trio®/Quattro®, z uchwytem krzyżowym,  
dN20, element zewnętrzny (bez fot.) 
Nr kat 17925, -000, -090 
zestaw podtynkowy 
trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

5 Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem krzyżowym 
Nr kat 17883, -000, -090 
Przyłącze węża z zaworem odcinającym  
i uchwytem jednoramiennym (bez fot.) 
Nr kat 17882, -000, -090

Prysznice/Uchwyty

6 główka prysznicowa 
Nr kat 16320000**

7 zestaw prysznicowy 
w zestawie: główka prysznicowa, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27947**, -000, -090

Prysznice/Uchwyty
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kolor: chrom (-000) i chrom/złoty (-090)

Prysznice/Uchwyty

Akcesoria

Przegląd Produktów Axor Carlton
design: Phoenix design

Prysznice/Uchwyty

1 głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28474000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000 
ramię głowicy 241 mm (bez fot.) 
Nr kat 27409000 
ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413000

2 głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28487000 
ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 
ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413000

3 raindance royale Air 
głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 
Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27418000

4 dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464, -000, -090

Akcesoria

5 oświetlenie ścienne 
Nr kat 41456, -000, -090

6 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41434, -000, -090

7 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 41433, -000, -090
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Akcesoria

Przegląd Produktów Axor Carlton
design: Phoenix design

Akcesoria

1 dozownik na mydło w płynie 
Nr kat 41419, -000, -090

2 Półka szklana  
wymiar zewnętrzny 700 mm 
Nr kat 40352, -000, -090

3 uchwyt 
wymiar zewnętrzny 345 mm 
Nr kat 41430, -000, -090 
wieszak na ręcznik kąpielowy 665 mm (bez fot.) 
Nr kat 41406, -000, -090 
wieszak na ręcznik kąpielowy 865 mm (bez fot.) 
Nr kat 41408, -000, -090

4 wieszak na ręcznik jednoramienny 428 mm 
Nr kat 41420, -000, -090

5 wieszak na ręcznik 
ø 177 mm 
Nr kat 41421, -000, -090

6 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 41337000 
wieszak pojedynczy 
Nr kat 41383000

7 uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 41438, -000, -090

8 uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
Nr kat 41428, -000, -090
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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.

PhoeNix DeSigN



Axor Montreux pasuje zarówno do przestrzeni łazienkowych o tradycyj-
nej, jak i nowoczesnej aranżacji. z dokładnością aż po detal, armatura 
nawiązuje do tradycyjnego designu przemysłowego, a w swoim wnętrzu 
skrywa najnowocześniejszą technikę. Pełną stylu kolekcję armatury uzupeł-
niają urokliwe akcesoria.

Charakterystyczny element kolekcji: 
armatura z mostkiem, która z 
autentyzmem nawiązuje do swojej 
poprzedniczki z ery industrialnej.
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kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) · wszystkie baterie umywalkowe (1–6) są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min) · *w celu niezależnego montażu wylewki i 
uchwytów proszę zastosować zestaw przedłużający węży dla armatury 3-otworowej, nr art. 38959000.

Umywalka

Przegląd Produktów Axor Montreux
design: Phoenix design

bidet

Umywalka

1 dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
Nr kat 16502, -000, -820 
dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
do miski umywalkowej bez kompletu 
odpływowego 
Nr kat 16506, -000, -820

2 dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką do małej umywalki 
Nr kat 16505, -000, -820

3 dwuuchwytowa bateria umywalkowa 
z mostkiem 
Nr kat 16510, -000, -820

4 3-otworowa bateria umywalkowa 
Nr kat 16513*, -000, -820

5 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, 
elelemnt zewnętrzny 
Nr kat 16532, -000, -820 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10303180

6 zawór stojący (tylko do zimnej wody) 
Nr kat 16530, -000, -820

bidet

7 dwuuchwytowa bateria bidetowa 
Nr kat 16520, -000, -820

8 3-otworowa bateria bidetowa 
Nr kat 16523, -000, -820
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kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) · **główka prysznicowa z białym uchwytem

Wanna

Przegląd Produktów Axor Montreux
design: Phoenix design

Wanna

1 dwuuchwytowa bateria wannowa 
do montażu w podłodze z główką 
prysznicową, element zewnętrzny 
Nr kat 16547**, -000, -820 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 16549180

2 dwuuchwytowa bateria wannowa 
natynkowa z główką prysznicową 
Nr kat 16540**, -000, -820

3 dwuuchwytowa bateria wannowa 
na brzeg wanny z główką prysznicową 
Nr kat 16542**, -000, -820

4 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny,  
element zewnętrzny 
Nr kat 16546**, -000, -820 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13444180

5 4-otworowa bateria wannowa  
do montażu na cokole z płytek,  
element zewnętrzny 
Nr kat 16544**, -000, -820 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 14445180

6 wylewka wannowa 166–220 mm 
Nr kat 16541, -000, -820
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System  
prysznicowy

Prysznic

kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) · **główka prysznicowa z białym uchwytem

System prysznicowy

1 Montreux: 
bateria termostatyczna natynkowa  
z zaworem odcinająco-przełączającym,  
głowica talerzowa ø 240 mm, 
główka prysznicowa, wąż i uchwyt 
Nr kat 16570**, -000, -820

Prysznic

2 dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa 
Nr kat 16560, -000, -820

termostaty/Zawory

3 dwuuchwytowa bateria prysznicowa 
z termostatem, natynkowa 
Nr kat 16261, -000, -820

4 Bateria termostatyczna podtynkowa,  
element zewnętrzny 
Nr kat 16810, -000, -820 
Bateria termostatyczna o dużym  
przepływie podtynkowa,  
element zewnętrzny 
Nr kat 16815, -000, -820 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

5 Bateria termostatyczna podtynkowa, 
z zaworem odcinającym, element zewnętrzny 
Nr kat 16800, -000, -820 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

6 Bateria termostatyczna podtynkowa 
z zaworem odcinająco – przełączającym, 
element zewnętrzny 
Nr kat 16820, -000, -820 
zestaw podtynkowy iBox® universal 
Nr kat 01800180

7 zawór odcinający podtynkowy, element zewnętrzny 
Nr kat 16871, -000, -820 
zestaw podtynkowy 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180

termostaty/Zawory

Przegląd Produktów Axor Montreux
design: Phoenix design
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termostaty/Zawory

kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820) · **główka prysznicowa z białym uchwytem

termostaty/Zawory

1 zawór odcinająco – przełączający 
do montażu podtynkowego 
trio®/Quattro® dN20, element zewnętrzny 
Nr kat 16830, -000, -820 
zestaw podtynkowy 
trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

2 Fixfit Stop, zawór odcinający 
Nr kat 16882, -000, -820

Prysznice/Uchwyty

3 główka prysznicowa* 
Nr kat 16320**, -000, -820

4 zestaw prysznicowy 
z główką prysznicową 
Nr kat 27982**, -000, -820

5 uchwyt prysznicowy 
Nr kat 16325, -000, -820

6 Przyłącze węża Fixfit 
Nr kat 16884, -000, -820

7 głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28474, -000, -820 
głowica talerzowa ø 180 mm (bez fot.) 
Nr kat 28487, -000, -820 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479, -000, -820

8 głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28487, -000, -820 
głowica talerzowa ø 240 mm (bez fot.) 
Nr kat 28474, -000, -820 
ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409, -000, -820 
ramię głowicy 389 mm (bez fot.) 
Nr kat 27413, -000, -820

9 dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464, -000, -820

Prysznice/Uchwyty
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Przegląd Produktów Axor Montreux
design: Phoenix design
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Akcesoria

kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820)

Akcesoria

1 lampa ścienna pojedyncza 
Nr kat 42056, -000, -820

2 kubek do mycia zębów 
z otworami na szczoteczki 
Nr kat 42034, -000, -820

3 Szklanka do mycia zębów 
Nr kat 42134, -000, -820

4 dozownik na mydło w płynie 
Nr kat 42019, -000, -820

5 Mydelniczka 
Nr kat 42033, -000, -820

6 koszyczek na mydło do montażu 
na ścianie 
Nr kat 42065, -000, -820

7 koszyczek na mydło do montażu 
na drążku prysznicowym 
Nr kat 42066, -000, -820

8 uchwyt 
wymiar zewnętrzny 463 mm 
Nr kat 42030, -000, -820

9 wieszak na ręcznik kąpielowy 
983 mm 
Nr kat 42080, -000, -820 
wieszak na ręcznik kąpielowy 783 mm 
Nr kat 42060, -000, -820

10 wieszak na ręcznik jednoramienny 433 mm 
Nr kat 42020, -000, -820

1 42 3

Przegląd Produktów Axor Montreux
design: Phoenix design
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Akcesoria

kolory: chrom (-000), nikiel szczotkowany (-820)

Akcesoria

1 wieszak na ręcznik 
ø 208 mm 
Nr kat 42021, -000, -820

2 Haczyk pojedynczy 
Nr kat 42137, -000, -820

3 uchwyt do papieru toaletowego 
Nr kat 42036, -000, -820

4 uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
Nr kat 42028, -000, -820

5 Szczotka do wC z pojemnikiem,  
wersja wisząca 
Nr kat 42035, -000, -820

6 lustro kosmetyczne z ruchomym 
uchwytem 
Nr kat 42090, -000, -820
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Przegląd Produktów Axor Montreux
design: Phoenix design



KAteg  orie
Axor ShowerCollection
designed by Philippe Starck

Axor Prysznice Axor umywalki, wanny i meble Axor elektronika

Strona 208_221 Strona 222_229 Strona 236_239Strona 230_235
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KAteg  orie
PoSzukuJeSz wyJątkowego PrySzNICA? AlBo wANNy? 
w tyM rozdzIAle zNAJdzIeSz Przegląd Produktów 
z PodzIAłeM NA oBSzAry zAStoSowAń w łAzIeNCe, 
które MożNA łąCzyć z różNyMI kolekCJAMI MArkI 
AXor. deSIgNerSkIe Produkty, które doStArCzAJą 
rAdośCI I koMFortu Przez długI CzAS – w łAzIeNCe 
I w kuCHNI.

Axor kuchnia

Strona 240_245



hAUte CoUtUre DlA  PrySZNiCA.
“Just mix it!” to motto kolekcji prysznicowej Axor ShowerCollection. Mudułowy design pozwala dokonać trans-
formacji strefy prysznica w skrojone na miarę SPA. Prosty, oparty na modułach system, składa się z pryszniców, 
armatury i akcesoriów, dzięki czemu jest wszechstronny i otwiera niemal nieskończone możliwości aranżacji. 
kwadraty 12 x 12 cm można w dowolny sposób łączyć ze sobą, aby zrealizować wymarzony koncept: w pionie 
lub w poziomie, wycentrowane lub asymetrycznie rozrzucone, jako pojedyncze elementy lub w konfiguracjach – 
wszystko jest możliwe. kolekcja Axor ShowerCollection powstała we współpracy z Philippe Starckiem.

PhiliPPe StArCK

Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
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Pojedyncze moduły funkcjonalne 
takie jak główka prysznicowa, 
dysze boczne, zawór i termostat 
można w sposób elastyczny połą-
czyć w jeden inteligentny system 
prysznicowy.
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Haute Couture w łazience. 
Stylowa deszczownica Axor 
Shower Heaven z trzema róż-
nymi strumieniami to dopełnienie 
ideału prysznica.
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Moduły dodatkowe pogłębiają przyjem-
ność czerpaną z prysznica: począwszy 
od oświetlenia, a skończywszy na opcji 
z głośnikami.
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wylewka wachlarzowa 
jest jednocześnie półką 
i małym SPA. Nad wanną 
służy ona do napełnia-
nia wanny, w kabinie 
prysznicowej witalizujący 
strumień wachlarzowy 
może służyć do masażu 
karku.
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kolor: chrom (-000)

termostaty/Zawory/Wylewka wachlarzowa

Przegląd Produktów Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck

termostaty/Zawory/Wylewka wachlarzowa

1 Moduł z termostatem, podtynkowy 
36 x 12, element zewnętrzny 
 Nr kat 10751000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10750180

2 termostat podtynkowy, element zewnętrzny 
Nr kat 10755000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10754180

3 zawór odcinający, podtynkowy 
12 x 12, element zewnętrzny 
Nr kat 10972000 
element podtynkowy do instalacji łączonej 
Nr kat 10971180 
element podtynkowy do instalacji rozrzuconej 
dN15, grzybkowy Nr kat 15973180 
dN15, ceramiczny Nr kat 15974180 
dN20, grzybkowy Nr kat 15970180

4 trio®/Quattro® zawór przełączający,  
podtynkowy 12 x 12, element zewnętrzny 
Nr kat 10932000 
zestaw podtynkowy 
trio® Nr kat 15981180 
Quattro® Nr kat 15930180

5 Moduł z główką prysznicową,  
podtynkowy 12 x 12, element zewnętrzny 
Nr kat 10651000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10650180

6 wylewka wachlarzowa 24 x 12,  
element zewnętrzny 
Nr kat 10942000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10941180 
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kolor: chrom (-000)

Prysznice

Przegląd Produktów Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck

Prysznice

1 Moduł prysznicowy 12 x 12, 
element zewnętrzny 
Nr kat 28491000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 28486180 
element montażowy do instalacji jako głowica górna 
(bez fot.) 
Nr kat 28470180

2 głowica górna 24 x 24, do instalacji sufitowej 
Nr kat 10924000 

3 głowica górna 24 x 24, z przyłączem sufitowym 
Nr kat 10929000

4 głowica górna 24 x 24, z ramieniem prysznicowym 
Nr kat 10925000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10921180
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kolor: chrom (-000) · *kolor: stalowy (-800)

Prysznice

Akcesoria

Prysznice

1 ShowerHeaven  
97 x 97 z oświetleniem 
Nr kat 10623800* 
ShowerHeaven 
97 x 97 bez oświetlenia (bez fot.) 
Nr kat 10621800*

2 ShowerHeaven  
72 x 72 bez oświetlenia 
Nr kat 10625800* 
ShowerHeaven  
72 x 72 z oświetleniem (bez fot.) 
Nr kat 10627800*

Akcesoria

3 Półka 24 x 12 
Nr kat 40873000 
element podtynkowy do instalacji łączonej 
Nr kat 40878180

4 Półka 12 x 12 
Nr kat 40872000  
element podtynkowy do instalacji łączonej 
Nr kat 40877180

5 Moduł oświetlenia 12 x 12 
Nr kat 40871000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 40876180 
Płyta instalacyjna (bez fot.) 
Nr kat 10973180

6 Moduł głośnika 12 x 12 
Nr kat 40874000  
zestaw podtynkowy 
Nr kat 40876180 
Płyta instalacyjna (bez fot.) 
Nr kat 10973180 
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Przegląd Produktów Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck



Na umycie się potrzebujemy tak naprawdę tylko 
30 sekund. więcej czasu pod prysznicem spędzamy, 
aby lepiej się poczuć. Axor łączy ekskluzywną estetykę 
i niezrównany komfort pod prysznicem. Służą do tego 
główki prysznicowe, głowice prysznicowe, dysze 
boczne, zestawy i systemy prysznicowe. wszystkie spod 
pióra projektantów marki Axor, wszystkie na najwyż-
szym poziomie techniki.

Axor Prysznice
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Przegląd Produktów Axor Prysznice

kolor: chrom (-000), chrom/złoty (-090), stalowy (-800), nikiel szczotkowany (-820) · *główka prysznicowa z białym uchwytem

główki prysznicowe

Zestawy prysznicowe

główki prysznicowe

1 Axor Starck główka prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 28532000 
Axor Starck główka prysznicowa  
z jednym strumieniem (bez fot.) 
Nr kat 10531000

2 Axor uno² główka prysznicowa  
z trzema rodzajami strumieniami 
Nr kat 38850000

3 raindance S 150 Air 3jet 
dysk prysznicowy 
Nr kat 28519, -000, -800

4 Axor Montreux główka prysznicowa 
Nr kat 16320*, -000, -820

Zestawy prysznicowe

5 Axor Starck zestaw prysznicowy,  
w zestawie: główka prysznicowa,  
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27980000 
Axor Starck zestaw prysznicowy, 
w zestawie: główka prysznicowa,  
drążek prysznicowy 90 cm,  
wąż prysznicowy 160 cm (bez fot.) 
Nr kat 27983000 
Axor Starck zestaw prysznicowy,  
w zestawie: drążek prysznicowy 90 cm  
i wąż prysznicowy (bez fot.) 
Nr kat 27830000

6 Axor Citterio zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27981000

7 Axor uno² zestaw prysznicowy 
w zestawie: dysk prysznicowy, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27986, -000, -800

8 Axor Carlton zestaw prysznicowy 
w zestawie: główka prysznicowa, 
drążek prysznicowy 90 cm, 
wąż prysznicowy 160 cm 
Nr kat 27947*, -000, -090

9 Axor Montreux zestaw prysznicowy 
z główką prysznicową 
Nr kat 27982*, -000, -820
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głowice prysznicowe i dysze boczne

Przegląd Produktów Axor Prysznice

głowice prysznicowe i dysze boczne

1 Axor Starck głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28484000 
ramię głowicy 241 mm 
Nr kat 27409000 

2 Axor Starck głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28494, -000, -800 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000

3 raindance royale Air 
głowica talerzowa ø 350 mm 
Nr kat 28420000 
ramię głowicy 470 mm 
Nr kat 27410000 

4 raindance e 240 Air 1jet głowica prysznicowa 
z ramieniem, długość 240 mm 
Nr kat 27370000 
raindance e 240 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.) 
Nr kat 27380000

5 raindance e 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
Nr kat 27381000 
raindance e 360 Air 1jet głowica prysznicowa  
z ramieniem, długość 240 mm 
Nr kat 27371000

6 Axor Citterio głowica prysznicowa 
Nr kat 28489000 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000 
Płytka sufitowa 
Nr kat 27419000

 

7 Axor Citterio głowica prysznicowa 3jet ø 120 mm 
Nr kat 39740000 
ramię głowicy 230 mm 
Nr kat 27412000 
Płytka ścienna 
Nr kat 34612000

8 Axor Montreux głowica talerzowa ø 180 mm 
Nr kat 28487, -000, -820 
ramię głowicy 389 mm 
Nr kat 27413000

9 Axor Montreux głowica talerzowa ø 240 mm 
Nr kat 28474, -000, -820 
Przyłącze sufitowe 100 mm 
Nr kat 27479000

kolor: chrom (-000), stalowy (-800), nikiel szczotkowany (-820) · Pozostałe ramiona prysznicowe i przyłącza sufitowe pasujące do głowic prysznicowych znajdują sie w naszym cenniku.
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Przegląd Produktów Axor Prysznice

kolor: chrom (-000) · *kolor: stalowy (-800)

głowice prysznicowe i dysze boczne

1 Axor Starck głowica prysznicowa 24 x 24  
montowana w jednej linii z sufitem 
Nr kat 10924000 

2 Axor Starck głowica prysznicowa 24 x 24  
z przyłączem sufitowym 123 mm 
Nr kat 10929000

3 Axor Starck głowica prysznicowa 24 x 24  
z ramieniem 411–458 mm 
Nr kat 10925000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10921180

4 Axor ShowerHeaven  
97 x 97 z oświetleniem 
Nr kat 10623800* 
Axor ShowerHeaven 
97 x 97 bez oświetlenia (bez fot.) 
Nr kat 10621800* 

5 Axor ShowerHeaven  
72 x 72 bez oświetlenia 
Nr kat 10625800* 
Axor ShowerHeaven  
72 x 72 z oświetleniem (bez fot.) 
Nr kat 10627800*

6 Axor ShowerCollection Moduł prysznicowy 12 x 12, 
element zewnętrzny 
Nr kat 28491000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 28486180 
element montażowy do instalacji jako głowica górna 
(bez fot.) 
Nr kat 28470180

7 dysza boczna Axor z okrągłą rozetą 
Nr kat 28464000

8 dysza prysznicowa Axor z kwadratową rozetą 
Nr kat 28469000

654
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głowice prysznicowe i dysze boczne



Przegląd Produktów Axor Prysznice

kolor: chrom (-000) i alpejska biel/chrom (-400)

System prysznicowy

System prysznicowy

1 Axor urquiola kolumna prysznicowa  
z baterią termostatyczną,  
głowicą raindance e 240 Air 1jet  
i główką prysznicową 
Nr kat 11901000 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 10902180

2 Axor Starck waterwall system prysznicowy  
z termostatem, głowicą talerzową,  
dyszami bocznymi i z główką prysznicową  
z dwoma rodzajami strumienia 
Nr kat 10920000

3 Axor Starck kolumna prysznicowa  
z baterią termostatyczną,  
głowicą prysznicową 240 mm  
i główką prysznicową 
Nr kat 10912000 
zestaw podtynkowy Nr kat 10902180 
Półka do montażu na kolumnie 
Nr kat 10915000

4 Axor Starck kolumna prysznicowa  
z baterią termostatyczną i główką prysznicową 
Nr kat 10910000 
zestaw podtynkowy Nr kat 10902180 
Półka do montażu na kolumnie 
Nr kat 10915000

5 Axor Bouroullec komplet prysznicowy  
z termostatem natynkowym,  
głowicą prysznicową raindance 240,  
główką prysznicową z dwoma rodzajami  
strumienia, wężem i uchwytem 
Nr kat 19670400

6 Axor Citterio M komplet prysznicowy  
z natynkową baterią termostatyczną,  
głowicą prysznicową 3jet 120 mm,  
dyskiem prysznicowym,  
wężem i uchwytem ściennym 
Nr kat 34640000
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Przegląd Produktów Axor Prysznice

kolor: chrom (-000), chrom/złoty (-090), nikiel szczotkowany (-820) · *główka prysznicowa z białym uchwytem
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System prysznicowy

1 Axor Citterio Showerpipe 
w zestawie: bateria prysznicowa  
natynkowa, głowica talerzowa 180 mm,  
dysk prysznicowy, wąż prysznicowy  
i uchwyt 
Nr kat 39620000

2 Axor Citterio Showerpipe 
w zestawie: bateria termostatyczna,  
głowica talerzowa 180 mm,  
dysk prysznicowy, wąż prysznicowy  
i uchwyt 
Nr kat 39670000 

3 Axor Citterio Showerpipe 
w zestawie: bateria termostatyczna,  
głowica prysznicowa z 3 rodzajami  
strumienia ø 120 mm, dysk prysznicowy,  
wąż prysznicowy i uchwyt 
Nr kat 39739000

4 Axor Carlton Showerpipe, 
w zestawie bateria termostatyczna,  
głowica talerzowa 240 mm, 
główka prysznicowa,  
wąż prysznicowy z uchwytem 
Nr kat 17670*, -000, -090

5 Axor Montreux: 
bateria termostatyczna z zaworem  
odcinająco-przełączającym,  
głowica talerzowa ø 240 mm, 
główka prysznicowa, wąż i uchwyt 
Nr kat 16570, -000, -820
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Niektóre kolekcje marki Axor zawierają, oprócz najwyższej jakości armatury, także umywalki,  
wanny czy meble umywalkowe. Należą do nich umywalki w wersjach do wbudowania,  
nablatowe czy wiszące, a także wanny wolnostojące lub do zabudowy. wszystkie powstały  
we współpracy z projektantami o światowej renomie i naturalnie można je łączyć z armaturą  
różnych kolekcji marki Axor.

Axor umywalki, wanny i meble
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Przegląd Produktów Axor umywalki

Misy umywalkowe
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Misy umywalkowe

1 Axor Massaud umywalka nablatowa  
do baterii jednootworowych 
(Nr kat 18010000) 
Nr kat 42310000

2 Axor Massaud umywalka nablatowa  
do baterii 3-otworowych  
(Nr kat 18015000) 
Nr kat 42313000 

3 Axor Massaud Misa umywalkowa 800 mm 
Nr kat 42300000

4 Axor Massaud Misa umywalkowa 600 mm 
Nr kat 42305000

5 Axor urquiola Misa umywalkowa 625 mm, 
kompozyt mineralny, połączenie  
tylko z bateriami bez cięgła 
Nr kat 11300000

6 Axor urquiola Misa umywalkowa 625 mm, 
wisząca, kompozyt mineralny 
Nr kat 11302000

7 Axor urquiola Misa umywalkowa 500 mm, 
kompozyt mineralny, połączenie  
tylko z bateriami bez cięgła 
Nr kat 11301000
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Przegląd Produktów Axor umywalki

Misy umywalkowe

1 Axor Bouroullec umywalka do zabudowy, 
866 x 530 mm, 2 półki, kompozyt mineralny 
Nr kat 19943000

2 Axor Bouroullec umywalka do zabudowy, 
866 x 553 mm, 2 półki, wisząca, kompozyt mineralny 
Nr kat 19944000

3 Axor Bouroullec umywalka do zabudowy, 
666 x 480 mm, 2 półki, kompozyt mineralny 
Nr kat 19941000

4 Axor Bouroullec umywalka, 666 x 503 mm, 2 półki, 
do montażu na ścianie, kompozyt mineralny 
Nr kat 19942000

5 Axor Bouroullec umywalka nablatowa 866 x 466 mm, 
1 półka, z odlewu mineralnego, do baterii natynkowych 
Nr kat 19945000

6 Axor Bouroullec umywalka do zabudowy, 
866 x 503 mm, 1 półka, wisząca, kompozyt mineralny 
Nr kat 19946000

7 Axor Bouroullec umywalka do zabudowy,  
595 x 480 mm, 1 półka, kompozyt mineralny 
Nr kat 19947000 

8 Axor Bouroullec umywalka 595 x 503 mm, 1 półka, 
wersja przyścienna, z odlewu mineralnego,  
do baterii natynkowych 
Nr kat 19948000

Misy umywalkowe
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Przegląd Produktów Axor wanny i meble

Wanna

1 Axor Massaud wanna 1900 x 1500 mm 
wolnostojąca, wykonana z pianki poliuretanowej 
z włóknem szklanym i powłoką żelowo-poliestrową, 
korek push-up zintegrowany z kompletem odpływowym, 
pojemność ok. 397 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 18950000

2 Axor urquiola wanna 1800 x 800 mm, 
wolnostojąca, kompozyt mineralny, 
w komplecie z odpływem i przelewem, 
pojemność ok. 180 l 
(1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 11440000

3 Axor Bouroullec wanna do zabudowy 1900 x 900 mm  
z akrylu, objętość 192 l (1 osoba o wadze 70 kg),  
stelaż w komplecie 
Nr kat 19955000

4 Axor Citterio wanna 1700 x 915 mm, 
przyścienna z akrylu 
pojemność ok. 192 l (1 osoba o wadze 70 kg) 
Nr kat 39957000

Meble umywalkowe

5 Stół umywalkowy do montażu na ścianie  
biały/jasny dąb 
Nr kat 19926000

6 Stół umywalkowy do montażu na ścianie  
z otworem na umywalkę nablatową  
Nr kat 19943000, biały/jasny dąb 
Nr kat 19928000

Wanna

Meble umywalkowe
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Axor elektronika

oszczędność wody i higiena to klu-
czowe zadania armatury w przypadku 
sektora publicznego. Armatura elektro-
niczna marki Axor pozwala stawiać 
designerskie akcenty w wysokiej klasy 
przestrzeni architektonicznej. 
 
Bezdotykowa obsługa armatury jest 
higieniczna: za sprawą technologii 
podczerwieni strumień wody urucha-
miany jest pod wpływem ruchu w 
obszarze sensora, dzięki czemu woda 
płynie tylko wtedy, gdy naprawdę jest 
potrzebna. Inteligentna elektronika 
reguluje zużycie wody za sprawą 
natychmiastowego, automatycznego 
wyłączenia strumienia, co gwarantuje 
odpowiedzialne zużycie zasobów.
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Przegląd Produktów Axor elektronika

kolor: chrom (-000) · wszystkie baterie umywalkowe są wyposażone w ogranicznik przepływu (5 l/min).
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Umywalka

1 Axor Starck 
elektroniczna bateria umywalkowa  
(na baterie) 
Nr kat 10101000 
Axor Starck 
elektroniczna bateria umywalkowa  
(na zasilacz) 
Nr kat 10140000

2 Axor Starck 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na baterie) 
Nr kat 10106000 
Axor Starck 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na zasilacz) 
Nr kat 10145000

3 Axor Starck X 
elektroniczna bateria umywalkowa  
(na baterie) 
Nr kat 10170000* 
Axor Starck X 
elektroniczna bateria umywalkowa  
(na zasilacz) 
Nr kat 10180000*

4 Axor Starck X 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na baterie) 
Nr kat 10175000* 
Axor Starck X 
j.w. bez regulacji temperatury 
(na zasilacz) 
Nr kat 10185000*

5 Axor Citterio 
elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 165 mm, element zewnętrzny 
Nr kat 39117000 
element podtynkowy 
Nr kat 16180180 

6 Axor Citterio 
elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 220 mm, element zewnętrzny 
Nr kat 39118000 
element podtynkowy 
Nr kat 16180180

7 Axor uno² 
elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 165 mm 
Nr kat 38119000 
element podtynkowy 
Nr kat 16180180

8 Axor uno² 
elektroniczna bateria umywalkowa,  
wylewka 225 mm 
Nr kat 38120000 
element podtynkowy 
Nr kat 16180180

Umywalka

*  wyżej wymieniona armatura wyposażona jest w strumień wachla-
rzowy, podkreślający naturalne cechy wody występującej w natural-
nym środowisku. z uwagi na to, że strumień wachlarzowy to pełny 
strumień bez domieszki powietrza w celu uniknięcia rozpryskiwania 
się wody proponujemy wykorzystanie głębokiej umywalki.



Axor kuchnia
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design haute couture dla wymagających mistrzów kuchni. każda bateria kuchenna marki Axor to designerski obiekt stworzony we współpracy z projek-
tantami o światowej renomie, aby oferować długotrwałą satysfakcję. Nasza armatura wyznacza nowe standardy w aspekcie funkcjonalności i jakości – 
w końcu to najczęściej używane narzędzie w kuchni; korzystamy z niego ponad 90 razy dziennie. dlatego ikony kuchenne Axor w dziedzinie armatury 
cechuje najwyższa funkcjonalność, jak na przykład wyciągana wylewka prysznicowa z kilkoma rodzajami strumienia lub zakres obrotu 360 stopni.
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Swobodę ruchów w strefie zlewozmywaka zapewniają wysokie wylewki 
z dużym zakresem obrotu, uchwyty z możliwością dowolnego pozy-
cjonowania czy wariant do montażu na ścianie z wyciąganą wylewką 
teleskopową. uhonorowany nagrodami design wpływa na wyjątkową 
estetykę naszej armatury. w ten sposób kulinarna przyjemność zaczyna 
się już na etapie gotowania.



1

2

3

Armatura kuchenna

1 Axor Starck 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką 
Nr kat 10822, -000, -800

2 Axor Starck 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą końcówką 
Nr kat 10821, -000, -800

3 Axor Starck 
Semi-Pro 
Bateria kuchenna 
Nr kat 10820000

Przegląd Produktów Axor kuchnia

Armatura kuchenna
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Armatura kuchenna

4 Axor Starck 
Bateria kuchenna 
Nr kat 10801000

5 Axor Citterio 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
ze stałą wylewką 
Nr kat 39850000 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
dla przepływowych podgrzewaczy wody 
Nr kat 39852, -000, -800 

6 Axor Citterio 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką 
Nr kat 39835, -000, -800 

7 Axor Citterio 
Semi-Pro 
Bateria kuchenna 
Nr kat 39840, -000, -800 

8 Axor Citterio M 
2-otw. jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką 
Nr kat 34820, -000, -800 

9 Axor Citterio M 
2- otw. jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą końcówką 
Nr kat 34822, -000, -800

10 Axor uno2 
Jednouchwytowa bateria kuchenna, podtynkowa 
Nr kat 38815, -000, -800 
zestaw podtynkowy 
Nr kat 13622180 

11 Axor uno2 
Bateria kuchenna 
Nr kat 38830, -000, -800 

12 Axor uno 
Bateria kuchenna 
Nr kat 14850000 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
dla przepływowych podgrzewaczy wody 
Nr kat 14852000 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z zaworem do zmywarki (bez fot.) 
Nr kat 14855000

 zawór do montażu pod blatem (bez fot.) 
Nr kat 10823, -000, -800

kolor: chrom (-000) · kolor: stalowy (-800)
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organizacja przestrzeni spa 
i stref funkcjonalnych

Fuzja łazienki i sypialni łazienka inspirowana naturą łazienka niemal nieograniczonych 
możliwości.

Strona 248_249 Strona 250_251 Strona 254_255Strona 252_253

iNSPir  ACje
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246
247łazienka minimalistyczno- 

organiczna

Strona 256_257

iNSPir  ACje
JeSt MNóStwo SPoSoBów NA to, ABy uCzyNIć SwoJą 
wyMArzoNą łAzIeNkę rzeCzywIStośCIą. INSPIrACJe 
łAzIeNkowe MArkI AXor oFeruJą INtelIgeNtNe PoMySły 
NA trANSForMACJę wNętrz – zArówNo NA dużeJ, JAk 
I MAłeJ PrzeStrzeNI. PodPowIAdAMy, JAk Przy PoMoCy 
SPeCJAlNIe doBrANyCH MAterIAłów, PrzeMyślANego 
ośwIetleNIA I AkCeSorIów wykreowAć eStetyCzNe 
dozNANIA I klIMAt w PoMIeSzCzeNIu.



jAK PrZeMieNić łAZieNKę W elegANCKą PrZeStrZeń Dobrego SAMoPoCZUCiA?

room-in-room
Powierzchnie funkcjonalne obejmują 
toaletę i bidet, które umieszczono 
w centrum łazienki, tu także zlokalizo-
wano gro instalacji wodnych. drzwi 
przesuwne ze szkła transparentnego 
oddzielają tę strefę od strefy wellness.

Przestrzeń dobrego samopo-
czucia
Podwójne umywalki zintegrowano 
w strefie pełniącej funkcję dzienną, 
która pozwala zrelaksować się 
i  cieszyć się wodą.

okno frontowe
wielkie okna frontowe wpuszczają do 
wewnątrz dużo naturalnego światła.

orgANiZACjA PrZeStrZeNi SPA 
i Stref fUNKCjoNAlNyCh

Powierzchnia łazienki:  
ok. 15 m2

Biorąc pod uwagę relaks i dobre samopoczucie jako główne czynniki 
motywujące, łazienka musi też zaoferować lepszą jakość życia, powinna 
stanowić idealne miejsce do spędzania czasu. Jej rola nie jest już tylko czy-
sto funkcjonalna, nie chodzi tu już tylko o to by być czystym, rola łazienki 
oscyluje teraz w kierunku źródła relaksu, miejsca oczyszczenia również 
i duszy. dzieląc łazienkę na strefy funkcjonalne i relaksujące uzyskujemy 

pewien spokój architektoniczny, możliwość doświadczenia pełnego 
bogactwa wody. transparentne drzwi i duże tafle okien umożliwiają funk-
cjonalny podział przestrzeni i tworzą przytulną atmosferę. Antonio Citterio 
zrealizował koncept takiego pomieszczenia prezentując kolekcję Axor Cit-
terio (str. 168/169).
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jakie inne materiały i akcesoria podkreślają 
 elegancki charakter łazienki?
wykorzystanie szlachetnych materiałów, takich jak czarny 
i biały marmur, nadaje łazience ponadczasową elegancję. 
Nobliwe akcesoria wytwarzają przytulną atmosferę i nadają 
łazience ten wyjątkowy charakter – niezależnie czy obszar 
podłogi jest duży czy mały.

Koncept przestrzenny podziału 
przestrzeni na strefy wellness 
i funkcjonalną można też zre-
alizować w przypadku małych 
obszarów podłogi.
koncept segmentacji można łatwo 
wdrożyć w przypadku małych obsza-
rów podłogi. Pomagają w tym elementy 
składające się z transparentnych 
ścian i drzwi. dzielą one przestrzeń 
i umożliwiają pomieszczeniu zachować 
charakter przestronności.

Powierzchnia łazienki:  
ok. 11.4 m2



fUZjA łAZieNKi 
i SyPiAlNi

Strefa filtrów
więź pomiędzy światem zewnętrznym 
i wewnętrznym jest złagodzona za 
pomocą dużych tafli okiennych przesło-
niętych roslinnością .

Prywatność
dwie wanny i oddzielne, indywidual-
nie wyposażone umywalki stwarzają 
atmosferę intymności i indywidualności, 
umożliwiają dwóm różnym  osobom 
korzystać z łazienki  jednocześnie.

Separatory przestrzeni
Parawan służy jako filtr prywatności 
i wspiera zwyczajowy podział prze-
strzeni na strefę łazienki sypialni.

łazienka/żyjące środowisko
Strefa chill-out’u i relaksu komponują się 
harmonijnie w przestrzeni odosobnie-
nia.

PrZeStrZeń oDoSobNieNiA DlA 
WielU różNyCh oSoboWośCi.

otwarcie łazienki na sypialnię wytwarza 
wolną przestrzeń, którą można spożytkować 
na wiele różnych sposobów. w efekcie 
otrzymujemy jedno przestronne pomieszczenie 
z płynnymi przejściami – w gładki sposób 
podzielone ekranami, co wytwarza intymny 
klimat pomieszczenia open space. Przestrzeń 
komunikacyjna stwarza miejsce, w którym 
ludzie mogą żyć obok siebie w harmonii, 
a jednocześnie mogą skorzystać ze swojego 
miejsca prywatnego.

wydzielone przestrzenie w łazience pozwa-
lają na dopasowanie charakteru łazienki do 
indywidualnych osobowości: zamiast klasycz-
nej podwójnej umywalki mamy indywidualnie 
wyposażone umywalki umieszczone przodem 
do siebie, stwarzające jednocześnie atmosferę 
pożądanej prywatności.
 
w dwóch oddzielnych wannach, każda z 
osób może dopasować sobie temperaturę 
według własnych upodobań – a jednocześnie 
może nadal komunikować się z drugą osobą.

rośliny odgrywają szczególnie ważną 
rolę jeśli chodzi o dobre samopoczucie 
w łazience: mogą być ekranem wydzielają-
cym strefę prywatną i barometrem dobrego 
samopoczucia.

Patricia urquiola w swoim projekcie wymarzo-
nej łazienki Axor urquiola połączyła funkcję 
łazienki i sypialni. (str. 72/73).

Przestrzeń łazienki:  
ok. 40 m2
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Szkło
Powierzchnie szklane z motywami graficznymi pełnią rolę zasłon obszarów pry-
watnych. Pobudzają też wyobraźnię obserwatora i są przyjemnie relaksujące.

Które aspekty podkreślają charakter przestrzeni odosobnienia?

Fuzja funkcji sypialni i łazienki może być też realizowana na 
małych przestrzeniach. Strefa filtrów, w tym prysznic, zalana 
jest światłem naturalnym, a rośliny sprawiają wrażenie ogrodu. 
Parawan służy jako zasłona części prywatnych i dodatkowo 
pełni funkcję grzejnika.

rośliny
Motywy roślinne to w łazience 
barometr dobrego samopoczucia 
i naturalny punkt kontaktu ze światem 
zewnętrznym.

Przestrzeń łazienki:  
ok. 16 m2



hArMoNiA PoMięDZy 
CZłoWieKieM, NAtUrą 
i teChNologią.

łazienka przekształciła się w prze-
strzeń życiową. tu możemy poczuć 
się dobrze. zintegrowała się z prze-
strzenią domową, jest w harmonii 
z sypialnią, tworząc z nią jedną 
wspólną przestrzeń. oddzielone 
drzwiami pomieszczenia harmonij-
nie łączą się razem. użytkownicy 
mogą cieszyć się naturą i wodą 
w przestrzennym pomieszczeniu 
łazienkowo-domowym. wolno-
stojąca wanna stwarza wrażenie 
unoszenia się na tafli jeziora. drew-
niany podest daje wrażenie bycia 
na plaży, zaprasza, by zostać tu 
jeszcze przez chwilę. Naturalne 
materiały na podłodze i ścianach 
dają wrażenie natury w architektu-
rze pomieszczenia.

Jean-Marie Massaud inspirował 
się naturą tworząc łazienkę Axor 
 Massaud. łazienkę Axor Massaud 
znajdziesz na str. 38/39.

Strefy komunikacji i relaksu
relaks nad brzegiem jeziora, jakbyś 
był na plaży – drewniany podest przy 
wannie zaprasza, by usiąść.

okno frontowe
drewniane rolety sprawią, iż światło 
dzienne stanie się naturalną częścią 
pomieszczenia i jego atmosfery.

Akcesoria domowe
świece, ramki do zdjęć, dywan, książki 
i fotele tworzą przyjemną atmosferę 
łazienki.

Wygodna strefa umywalki
Przestronny drewniany pulpit z dwoma 
dużymi podwójnymi umywalkami 
zapewnia dużo przestrzeni na prze-
chowywanie rzeczy osobistych i na 
zrobienie makijażu.

Powierzchnia łazienki: ok. 33 m2

łAZieNKA iNSPiroWANA 
NAtUrą
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Które materiały wprowadzają naturę do łazienki?

tkaniny
wielki, miękki dywan nadaje wnętrzu 
przytulny charakter

Naturalne materiały
Aranżacje kamienne i ciemny marmur w strefie kąpieli

filcowe kamienie:
łagodne koryto rzeczne  
w łazience

Podłoga, platforma, konsola
Masywne drewno budzi wrażenie 
kontaktu z naturą

Mała łazienka inspirowana 
naturą
ten inspirowany naturą koncept łazienki 
można zrealizować również w łazien-
kach o małej powierzchni podłogi, 
np. w łazienkach hotelowych: Szklana 
szyba za wanną stwarza wrażenie 
przestrzeni otwartej na sypialnię, a 
duża ilość drewna daje poczucie 
ciepła i natury.

Przestrzeń łazienki:  
ok. 13 m2



łAZieNKA NieMAl NieogrANi-
CZoNyCh MożliWośCi
Pole Do PoPiSU DlA iNDyWiDUAliStóW

Początek wieku XXI charakteryzuje się kreatywnością. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
poczuliśmy potrzebę wyrażania indywidualności, a w efekcie chcemy łazienek zgodnych z 
naszą osobowością. świat łazienki, który oferuje maksimum dowolności, to dla użytkowników 
najlepsze rozwiązanie. Prosto zaaranżowane wnętrze w pastelowych kolorach, z dużą ilością 
ciepła, światłem naturalnym, pozwala nareszcie być sobą.

Pastelowe kolory i materiały wprowadzają  spokój 
i harmonię
⋅  drewno w jasnych kolorach ociepla łazienkę
⋅  ściany z białego corianu nadają łazience spokój i  harmonię
⋅  Szyby z matowego szkła zapewniają prywatność

Przestrzeń z możliwością swobodnego rozwoju
kiedy łazienka posiada różne obszary, przestrzeń w niej 
wydaje się być bardziej otwarta. Półścianki, meble umy-
walkowe, ławka i obudowa wanny oferują przestrzeń do 
przechowywania rzeczy, dzięki czemu użytkownicy mogą 
się tu wykazać własną inwencją.
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Szkło matowe
Mnóstwo naturalnego światła wpada 
przez duże okna frontowe, które służą 
za filtr.

otwarte przejście
otwarta strefa wejściowa w elegancki 
sposób łączy łazienkę z sypialnią.

Stół umywalkowy i ławka
Podkreślenie przytulnej atmosfery 
i dodatkowa przestrzeń na akcesoria

Dwie osobne umywalki
w zależności od potrzeb użytkownika 
umywalki mogą być dopasowane i 
wyposażone indywidualnie.

Mnóstwo przestrzeni na akcesoria nawet  
w niewielkim pomieszczeniu
ścianki działowe oferują dodatkową przestrzeń na 
akcesoria i horyzontalnie dzielą przestrzeń. Produkty 
do montażu natynkowego należące do kolekcji oferują 
dodatkową przestrzeń na akcesoria w małych pomiesz-
czeniach.

Powierzchnia łazienki: ok. 33 m2

Przestrzeń łazienki: ok. 9 m2



Przestrzeń łazienki:  
ok. 16 m2

łAZieNKA MiNiMAliStyCZNo- 
orgANiCZNA
Idealna łazienka w organicznym, minimalistycznym stylu, rozplanowana na przestrzeni 16 m2: 
wnętrza i otoczenie zewnętrzne, natura i architektura, łazienka i sypialnia – wszystko tworzy 
całość. otwarta strefa prysznica zmienia pomieszczenie w zmysłowe spa. toaleta i bidet zostały 
z wyczuciem odseparowane od przestrzeni wypoczynkowej. ta koncepcja przestrzeni została 
zainspirowana kolekcją Axor Starck organic (str. 52) i rozwinięta przez biuro architektoniczne 
ippolito fleiz group ze Stuttgartu w Niemczech.

tym, czego potrzebujemy, jest 
harmonia. 
zaokrąglona strefa okien frontowych 
zaczynających się na poziomie pod-
łogi wprowadza do wnętrza mnóstwo 
dziennego światła, kreując intrygującą 
grę cieni. wnętrze otwiera się na 
otaczającą przyrodę. Pomieszczenie 
i świat zewnętrzny stanowią całość. 
górne oświetlenie nad strefą umywalki 
i prysznica buduje we wnętrzu szla-
chetną, przytulną atmosferę.

Strefa funkcjonalna
toaleta i bidet zostały w przemyślany 
sposób odseparowane od reszty 
pomieszczenia i mieszczą się centralnie 
pomiędzy strefą sypialni i łazienki.

Strefa sypialni
Sypialnia połączona jest w otwarty spo-
sób z łazienką, co powieksza przestrzeń 
wellness.

organiczna strefa okien fronto-
wych
zaokrąglona strefa okien frontowych 
architektonicznie spaja strefę sypialni 
i łazienki; wnętrze i świat zewnętrzny 
tworzą całość.

Konsola
Strefa umywalki to monolit, kóry stanowi 
wyrazisty akcent w centrum łazienki.

Prysznic
Strefa prysznica zintegrowana we 
wnętrzu jest przestronna i została 
powiększona o strefę suchą i kącik z 
siedziskiem.
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Dąb
Szczotkowane 
naturalne drewno 
prezentuje się 
wyjątkowo wyra-
ziście, witalnie i 
ciepło.

Petrol
Intensywne kolory 
nadają prze-
strzeni strukturę.

trawertyn
Naturalny mate-
riał, zmysłowy 
i przyjemny 
w dotyku

jakie materiały podkreślają organiczny 
i  zarazem minimalistyczny charakter?

Przestrzeń łazienki: 
ok. 10,5 m2

otwarta przestrzeń, a zarazem inteligentnie podzielona – nawet 
w niewielkich pomieszczeniach.
do tego służy klarowna struktura podziału we wnętrzu oraz odseparowanie strefy 
prysznica i toalety od reszty łazienki. Jest tu miejsce także na wolnostojącą wannę 
i konsolę umywalkową.

Przejrzyste, wyraziste wnętrze 
za sprawą najwyższej jako-
ści materiałów i stylistycznej 
czystości.

tapeta
geometryczny 
wzór podkreśla 
czystość stylu 
aranżacji.

Płytki ścienne
Płytki ze strukturą 
podkreślają 
subtelny charakter 
wnętrza.

Płytki podłogowe
klasyczne wykończenie z płytek w 
subtelnej kolorystyce kreuje czystą 
przestrzeń.
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