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Prezentując kolekcję prysznicową Axor Starck ShowerCollection, marka 
Axor i Philippe Starck, rzucają nowe światło na strefę prysznica, jako centrum 
kąpielowej przestrzeni. Tą kolekcją Philippe Starck po raz kolejny zdumie-
wa talentem nie tylko jako projektant produktów, ale zarazem architekt. 
Kolekcja prysznicowa Axor Starck ShowerCollection uwalnia potencjał 
nieograniczonej wyobraźni przestrzennej.

Podstawowym elementem, na którym opiera się cała kolekcja, jest dosko-
nały w swej prostocie kwadrat. Każdy element funkcyjny urzeka zreduko-
waną, symetryczną formą, bazującą na matrycy 12 x 12 cm. Unifikacja 
geometrii rozet i najwyższej jakości materiał modułów, definiują elegancję 
całej kolekcji, której sekret tkwi w równowadze. Dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom montażowym ukrytym w ścianie, na powierzchni możliwe jest 
tworzenie precyzyjnych i absolutnie indywidualnych konfiguracji. W ten 
sposób kolekcja Axor Starck ShowerCollection oferuje kreatywną wolność 
projektantom wnętrz, przy jednoczesnym bezpieczeństwie na etapie instalacji. 

Niniejsza broszura prezentuje wszechstronne możliwości zastosowania 
kolekcji. Przykładowe aranżacje strefy prysznica wraz z wykazami użytych 
materiałów, zostały pomyślane jako inspiracja przy tworzeniu indywidual-
nych rozwiązań. Rodzaje instalacji oraz szczegółowe informacje techniczne 
odnośnie wymagań konstrukcyjnych mają stanowić wsparcie w fazie projek-
tu. Zachęcamy do korzystania z potencjału kolekcji prysznicowej Axor Starck 
ShowerCollection przy tworzeniu indywidualnej strefy prysznicowego SPA 
dla osobowości do kwadratu.

 Axor Starck ShowerCollection	 �



Akcesoria: W kolekcji prysznicowej 
Axor Starck ShowerCollection każdy 
szczegół jest dopasowany. Półki łazienkowe 
w dwóch różnych wielkościach zapewniają, 
iż w czasie kąpieli wszystko jest pod ręką. 
Ulubiony rodzaj muzyki, dzięki obecności 
głośników, sprawia, że kąpiel staje się 
szczególnym przeżyciem. Światło przestrzenne 
równoważy stres i gorączkę codzienności 
i zapewnia zmysłowo-emocjonalną atmosferę. 

01 02 0� 04 05 06 07

Przegląd	produktów

Armatura: Armatura zadziwia swoją pre-
cyzyjną spójnością. Podstawę stanowi moduł 
termostatu w rastrze 12 cm. Termostat 
tworzy elegancką całość z zaworami 
odcinającymi. Indywidualne rozszerzenie 
funkcji umożliwiają różnorodne łączone 
jednostki sterujące. Szlachetne połączenie: 
główka prysznicowa z wbudowanym 
mechanizmem zamykającym.
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01 Moduł z termostatem 
02 Zawór odcinający
0� Element zewnętrzny Trio/Quattro 
04  Moduł z główką prysznicową
05 Półka 
06 Moduł oświetleniowy
07 Moduł głośnikowy
08 Moduł prysznicowy
09 Deszczownica 720 x 720 mm 
10 Deszczownica 970 x 970 mm

Prysznic: W indywidualnych aranżacjach 
moduł prysznicowy 12 x 12 cm budzi namięt-
ność do kwadratu. Kwadrat może być głowi-
cą prysznicową lub dyszą kierującą strumień 
na ciało - liczą się wyłącznie indywidualne 
potrzeby. Jasny, geometryczny język kształ-
tów polerowanej stali szlachetnej tworzy 
z deszczownicy luksusowy element kreatyw-
nej architektury. Dwa różne rozmiary i trzy 
rodzaje strumienia oraz opcjonalne oświetle-
nie zmieniają kapiel pod prysznicem w rytuał 
czystej zmysłowości.
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	 Projekt	 9

Architektura	wnętrza

W centrum łazienki znajduje się przestronna 
strefa prysznica, która zaprasza do celebra-
cji wieczoru po całym dniu pracy. W sąsia-
dującej strefie odpoczynku regeneracja osią-
ga swoją pełnię. Między pokojem łazienko-
wym a sypalnią prowadzi przejście przez 
garderobę. Toaleta stanowi oddzielną strefę 
wydzieloną z przestrzeni łazienki.

Materiał/wyposażenie

Podłoga. Jastrych, biały, jedwabisty 
z połyskiem, ze szczelinami dylatacyjnymi.  
W obszarze prysznica: Odlew mineralny,  
klejony, ze spadkiem w stronę szczeliny 
odpływu. Odpływ: Szczelina Illbruck Poresta.

Ściany. Ściany i sufit: Beton, z białym tyn-
kiem. W obszarze prysznica i w szybie 
świetlnym: Tylna ściana z paneli ze szkła 
matowego, 2600 x 400 mm. Ściana działowa 
ze szkła: Szkło z dwóch szyb hartowanych 
o grub. 12 mm, na wysokość pomieszcze-
nia, minimalna długość 1,90 m. Szyba z 
toczonym uchwytem ze stali szlachetnej, 
skręcona po bokach brodzika za pomocą 
złączek, ceownik ze stali szlachetnej, 30 x 
30 mm (szczegóły, patrz strona 17). 

Oświetlenie. Wlot światła dziennego 
przez szyb świetlny. Ponad umywalką 
podwójny reflektor Optical firmy Palluco, 
odchylny przeciwbieżnie (180°), halogen. 
Oprawa ścienna: Basik 8633 firmy grupo-t,  
rama chromowana, Ø 14 cm, t = 5,35, halo-
gen. Lampa stojąca: Gilda firmy Palluco. 

Małe lampy stołowe: Archimoon firmy Flos.

Meble.	Garderoba: Moduli a Giorno firmy 
Porro. Taboret: Gnomes firmy Kartell. 
Taboret ceramiczny firmy Ligne Roset. 
Regał: Wykonany na specjalne zamówienie 
z dębu bejcowanego na ciemno. 

Umywalka. Miska do mycia: Starck firmy 
Duravit (# 0408530000). Podstawa miski 
do mycia: Wykonana z dębu bejcowanego 
na ciemno. W obszarze WC:
Miska umywalkowa Starck 1 z płytą z 
ceramiki i podstawa z masywnego drewna 
(# 0412000009). WC, wiszące – Starck 
firmy Duravit (# 0210090000) z sedesem 
(# 0065810000).

Inne. Dywan Axis Mundis. Materac 
2,00 x 1,40 m z podgłówkiem 1,40 m. 
Lustro: Caadre firmy Fiam.

Produkty	Axor

1 x deszczownica 970 x 970 mm ze światłem 
# 10 623 800 (montowana podtynkowo)

1 x moduł z termostatem 
# 10 751 000
1 x zestaw podtynkowy modułu z 
termostatem 
# 10 750 180 

2 x moduł prysznicowy  
# 28 491 000
2 x zestaw podtynkowy modułu 
prysznicowego 
# 28 486 180

1 x zawór odcinający  
# 10 972 000
1 x zestaw podtynkowy zaworu odcinającego 
# 10 971 180

1 x moduł z główką prysznicową  
# 10 651 000
1 x zestaw podtynkowy modułu  
z główką prysznicową 
# 10 650 180

1 x półka krótka 
# 40 872 000

1 x moduł głośnikowy 
# 40 874 000
1 x moduł oświetleniowy 
# 40 871 000  
2 x zestaw podtynkowy modułu 
oświetleniowego/głośnikowego
# 40 876 180

1 x szablon montażowy 
# 10 973 180

1 x bateria Axor Starck  
do umywalki  
# 10 120 000

obszar WC 
1 x bateria Axor Starck  
do umywalki 
# 10 120 000

wszystkie wymiary w mm, ok. 33 m2

Sypialnia Patio wewnętrzne Obszar mieszkalny

Łazienka

WC



Konstrukcja	sufitu	

	 1 	–	Sufit	podwieszany
W celu umożliwienia instalacji deszczownicy 
# 10 623 800 równo z sufitem, należy 
wykonać sufit podwieszany np. z płyty kar-
tonowo-gipsowej, z minimalnym obniżeniem 
o 8cm. Montaż w stropie lub zalanie beto-
nem jest niemożliwe. Zaleca się kwadrato-
we wycięcie wielkości 950 mm. Ciężar 
własny deszczownicy bez wody wynosi ok. 
50 kg. Uwaga: Nie należy montować urzą-
dzenia w obniżonych sufitach wykonanych 
z łatwopalnych materiałów. 

Instalacja	sanitarna	 	
do montażu w całości

	 2 	–	Zaopatrzenie	w	ciepłą	wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, 
jej częstotliwość oraz ilość użytkowników 
należy indywidualnie ustalić rozmiary insta-
lacji. Ciśnienie robocze armatury: maks. 
0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze: 
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), 
temperatura ciepłej wody: maks. 60 stopni, 
zalecana wielkość zbiornika: powinna 
być zaplanowana na przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Deszczownicy nie można 
używać w połączeniu z przepływowymi 
podgrzewaczami wody. Należy wyrównać 
różnice ciśnienia między przyłączem zimnej 
i ciepłej wody.

	 � 	–	Przewody	doprowadzające
# 10 750 180 zestaw podtynkowy modułu z 
termostatem 2 x DN 20 (ciepła/zimna)
deszczownica: 3 x DN 20 (woda zmieszana)

	 4 	–	Moduł	z	termostatem
# 10 751 000 moduł termostatu z 
cylindrycznymi uchwytami i podwyższoną 
wydajnością przepływu do sterowania 
deszczownicą. Do montażu konieczny 
jest zestaw podtynkowy # 10 750 180. 
Obydwa artykuły należy zamówić 
oddzielnie. Wolny przepływ ok. 
58 l/min przy 3 bar.

	 5 	–	Moduł	prysznicowy
# 28 491 000 moduł prysznicowy. W celu 
umożliwienia właściwego montażu konfigura-
cji modułów prysznicowych (w jednej linii - 
odstęp 10 mm) zaleca się zamontować 
przewidziany do tego zestaw podtynkowy 
# 28 486 180. Obydwa artykuły należy 
zamówić oddzielnie. Natężenie przepływu 
ok. 9,8 l/min (przy 2 modułach prysznico-
wych ) przy ciśnieniu 3 bar.

	 6 	–	Zawór	odcinający
# 10 972 000 Element zewnętrzny zaworu 
odcinającego. Jest on konieczny do sterowania 
obydwoma modułami prysznicowymi. We 
wskazanej sytuacji moduły prysznicowe są 
ze sobą połączone. W celu umożliwienia 
właściwego montażu zaworu odcinającego 
(w jednej linii – odstęp 10 mm) zaleca się 
zamontować przewidziany do tego zestaw 
podstawowy # 10 971 180. Obydwa artykuły 
należy zamówić oddzielnie. Wolny przepływ 
ok. 55 l/min przy 3 bar.

	 7 	–	Moduł	z	główką	prysznicową
# 10 651 000 moduł z główką prysznico-
wą. Do montażu wymagany jest zestaw 
podtynkowy # 10 650 180. Zawór 
odcinający jest już wbudowany w 
zestawie podtynkowym modułu z główką 
prysznicową. Obydwa artykuły należy 
zamówić oddzielnie. Natężenie przepływu 
ok. 17 l/min przy 3 bar. 

	 8 	–	Półka	krótka	 	
# 40 872 000 półka krótka.

	 9 	–	Szablon	montażowy	 	
W celu umożliwienia optymalnego 
ustawienia (odstęp 10 mm) modułu 
oświetleniowego, modułu głośnikowego 
i półki zaleca się użycie specjalnego 
szablonu montażowego # 10 973 180.

	10 	–	Moduł	głośnikowy	 	
# 40 874 000 moduł głośnikowy. 
Konieczny jest zestaw podtynkowy 
# 40 876 180. Obydwa artykuły należy
zamówić oddzielnie. W celu umożliwienia 
używania modułu głośnikowego nie jako 
głośnika pasywnego, lecz jako głośnika 
aktywnego, można w firmie DeToma GmbH 
oddzielnie zamówić i dołączyć moduł aktywny. 
Przy użyciu cyfrowych filtrów głośnik dopa-
sowuje się wtedy optymalnie do właściwości 
akustycznych.

	11 	–	Moduł	oświetleniowy	
# 40 871 000 moduł oświetleniowy. 
Konieczny jest zestaw podtynkowy
# 40 876 180. Obydwa artykuły 
należy zamówić oddzielnie.

 
Technika	odpływu

	12 	–	Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika):  
Szczelina Illbruck Poresta, średnica 
DN 70 Alternatywnie:	Odpływ brodzika: 
Raindrain 90 XXL, wydajność odpływu 
51 l/min przy wys. piętrzenia 
sięgającej 15 mm (przewód 

przyłącza DN 70), zgodny z DIN 1247 1– 3. 
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw 
# 60 067 000. 
Uwaga: Odpływ musi mieć wystarczajcą 
sprawność: > 50 l/min.

Instalacja	elektryczna

	1� 	–	przewód	doprowadzający
Przewód doprowadzający zasilanie:
3 x 1,5 mm² przewód zasilający
1 x 4 mm² wyrównanie potencjałów
Puszka do połączenia i transformator są 
zawarte w komplecie.
Wskazówka: Deszczownicę należy zain-
stalować na wys. ponad 2,25 m.

Przewód doprowadzający zasilanie 
oświetlenia: 3 x 1,5 mm² Zawiera 
transformator
Wskazówka: Do modułu oświetlenia 
klient musi zastosować puszkę podtynkową 
na transformator. 
 
Wskazówka: Należy przewidzieć 
położenie rurki przepustowej do 
zasilania elektrycznego (światło).
Wskazówka: Przyłącze elektryczne 
może być wykonane tylko przez elektryka! 
Zasilanie elektryczne 230 V/N/PE/50 Hz. 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
< 30 mA. (bez fot.)

	14 	–	Włącznik	oświetlenia		
deszczownicy	i	modułu	oświetlenia	
Włącznik oświetlenia należy zamontować 
poza obszarem prysznica albo należy 
go włączać włącznikem oświetlenia 
sufitowego (poza strefą ochronną 2 
zgodnie z DIN VDE 100, część 701). 
Światło deszczownicy i moduł 
oświetlenia są w takiej sytuacji ze 
sobą połączone. (bez fot.)

	15 	–	Transformator	deszczownicy
Napięcie wyjściowe strony wtórnej  
12 V/35 – 80 VA

	16 	–	Transformator	modułu	oświetlenia 
Napięcie wyjściowe strony wtórnej 16 V/5,6 VA 
Długość kabla po stronie wtórnej wynosi 7 m.  
(bez fot.)

Szczegółowy opis poszczególnych czynności 
montażowych znajduje się na str. 26 
i następnych. 

Szczegółowa instrukcja montażowa dołą-
czona jest do każdego z tych produktów  
i można ją również pobrać ze strony 
www.hansgrohe.pl.  
Na tej podstawie można też przeprowadzić 
dokładne kalkulacje przepływu. 

10	 Axor Starck ShowerCollection



 Projekt	 11

	 	–	Ciepła	woda

	 	–	Woda	zmieszana

	 	–	Zimna	woda
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 Projekt	 1�

Architektura

Wielki szyb oświetleniowy sprawia, że 
łazienka napełnia się przyjemnym światłem 
dziennym. Sztuczne i naturalne światło uzu-
pełniają się w harmonijny sposób. 
Garderoba stanowi przejście i oddzielenie 
od sypialni.

Materiał/wyposażenie	

Podłoga. Jastrych, biały, jedwabisty z  
połyskiem, ze szczelinami dylatacyjnymi.  
W obszarze prysznica: Odlew mineralny,  
klejony, ze spadkiem w stronę szczeliny  
odpływu. Odpływ: Szczelina Illbruck Poresta. 
Krata: Drewniana krata 1550 x 1550 mm, 
wykonana z listew 40x40mm z drewna 
tikowego lub robinii, połączenie listew 
nakładane. Stopki dystansowe ze stali 
szlachetnej, naklejone na brodzik, otwory 
odwadniające do osuszenia drewnianej 
podstawy. Kratownica wyjmowana do 
czyszczenia i kontroli (patrz szczegół u dołu).

Ściany. Ściany i sufit otynkowane na biało. 
W obszarze prysznica: Tylna ściana z płyt 
kamienno-betonowych, 1363 x 796 mm. 
Szklana ścianka działowa: Szkło hartowane 
dwuszybowe o grub. 12 mm, na wysokość 
pomieszczenia, minimalna długość 1,90 m. 
Szyba z tłoczonym uchwytem ze stali szla-
chetnej, skręcona po bokach brodzika za 
pomocą złączek, ceownik ze stali szlachetnej, 
30 x 30 mm (szczegóły, patrz strona 17). 

Oświetlenie. Wlot światła dziennego 
przez szyb świetlny. Ponad umywalką 
podwójny reflektor Optical firmy Palluco, 
odchylny przeciwbieżnie (180°), halogen. 
Oprawa ścienna: Basik 8633 firmy grupo-t, 
rama chromowana, Ø 14 cm, t = 5,35, halogen.

Meble. Garderoba: Moduli a Giorno firmy 
Porro. Stół dostawiany: jiff firmy Flexform.

Umywalka.	Miska umywalkowa:
Starck X firmy Duravit (# 2303700070). 
Podstawa umywalki: Wykonana na 
specjalne zamówienie z dębu 
bejcowanego na ciemno.

Inne. Dywan Axis Mundis. Materac 
2,00 x1,40 m z podgłówkiem 1,40 m. 
Lustro w ścianie.

Produkty	Axor

1 x deszczownica 720 x 720 mm  
bez oświetlenia 
# 10 625 800 (montowana natynkowo)

1 x moduł z termostatem 
# 10 751 000
1 x zestaw podtynkowy modułu z 
termostatem 
# 10 750 180

4 x moduł prysznicowy  
# 28 491 000
4 x podtynkowy modułu prysznicowego 
# 28 486 180

1 x zawór odcinający  
# 10 972 000
1 x zestaw podtynkowy zaworu odcinającego 
# 10 971 180

1 x moduł z główką prysznicową  
# 10 651 000
1 x zestaw podtynkowy modułu 
z główką prysznicową 
# 10 650 180

1 x półka długa 
# 40 873 000 
1 x zestaw podtynkowy półki długiej 
# 40 878 180

1 x Axor Starck X jednouchwytowa bateria 
umywalkowa, wersja natynkowa
# 10 074 000

Szczegół:	Montaż	kratownicy drewnianej

Sypialnia

Łazienka

Patio wewnętrzne



Konstrukcja	sufitu 

	 1 	–	Sufit
Przewody przyłączy deszczownicy  
# 10 625 800 należy umieścić w suficie. 
Ciężar własny deszczownicy bez wody 
wynosi ok. 30 kg. Nośność sufitu musi być 
wystarczająca do ciężaru deszczownicy. 

Instalacja	sanitarna

	 2 	–	Zaopatrzenie	w	ciepłą	wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, 
częstotliwość oraz ilość użytkowników
należy indywidualnie ustalić rozmiary 
instalacji. Ciśnienie robocze armatury: 
maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), 
temperatura ciepłej wody: maks. 60 stopni,
Zalecana wielkość zbiornika: powinna 
być zaplanowana na przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Deszczownicy nie można 
używać w połączeniu z przepywowymi 
podgrzewaczami wody. Należy wyrównać 
różnice ciśnienia między przyłączem 
zimnej i ciepłej wody. 

	 � 	–	Przewody	doprowadzające
# 10 750 180 zestaw podtynkowy modułu 
z termostatem 2 x DN 20 (ciepła/zimna)
deszczownica: 3 x DN 20 (woda zmieszana)

	 4 	–	Moduł	z	termostatem
# 10 751 000 Element zewnętrzny modułu 
termostatu z cylinrycznymi uchwytami z pod-
wyższoną wydajnością przepływu do stero-
wania deszczownicy. Do montażu termostatu 
konieczny jest zestaw podstawowy 
# 10 750 180. Obydwa artykuły należy 
zamówić oddzielnie. Wolny przepływ ok.
58 l/min przy 3 bar.

	 5 	–	Moduł	prysznicowy
# 28 491 000 moduł prysznicowy. W celu 
umożliwienia właściwego montażu moduł 
prysznicowy (w jednej linii - odstęp 10 mm) 
zaleca się zamontować przewidziany do 
tego zestaw podtynkowy # 28 486 180. 
Obydwa artykuły należy zamówić oddziel-
nie. Natężenie przepływu ok. 19,5 l/min 
(przy 4 modułach prysznicowych ) przy 
ciśnieniu 3 bar.

 6  – Zawór	odcinający
# 10 972 000 Element zewnętrzny zaworu 
odcinającego. Jest on konieczny do stero-
wania czterema modułami prysznicowymi. 
We wskazanej sytuacji moduły prysznicowe 
są ze sobą połączone. W celu umożliwienia 
właściwego montażu zaworu odcinającego 
(w jednej linii – odstęp 10 mm) zaleca się 
zamontować przewidziany do tego zestaw 
podtynkowy # 10 971 180. Obydwa artykuły 
należy zamówić oddzielnie. Wolny przepływ 
ok. 55 l/min przy 3 bar. 

 7  – Moduł	z	główką	prysznicową
# 10 651 000 Moduł z główką prysznico-
wą. Do montażu wymagany jest zestaw 
podstawowy # 10 650 180. Zawór odcina-
jący jest już wbudowany w zestawie 
podtynkowym modułu prysznica ręcznego. 
Obydwa artykuły należy zamówić oddziel-
nie. Natężenie przepływu ok. 17 l/min przy 
3 bar. 

	 8  – Półka	długa
# 40 873 000 Półka długa. Ponieważ 
zainsta-lowana jest między dwoma częścia-
mi przewodzącymi wodę, konieczny jest 
zestaw podtynkowy # 40 878 180 do 
przepływu wody między zaworem odcinają-
cym a modułem z główką prysznicową. 
 

Technika	odpływu

	 9 	–	Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika):  
Szczelina Illbruck Poresta, średnica DN 70 
Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 
90 XXL, wydajność odpływu 51 l/min przy 
wys. piętrzenia sięgającej 15 mm (przewód 
przyłącza DN 70), zgodny z DIN 1247 1– 3. 
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw 
# 60 067 000.
Uwaga: Odpływ musi mieć wystarczającą 
sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowa instrukcja montażowa dołą-
czona jest do każdego z tych produktów 
i można ją również pobrać ze strony 
www.hansgrohe.pl. Na tej podstawie 
można też przeprowadzić dokładne kalkulacje 
przepływu.

14	 Axor Starck ShowerCollection
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 Projekt	 17

Architektura

Klasyczny prysznic narożny zintegrowany  
z łazienką dzięki oddzieleniu ścianką 
szklaną. Światło dzienne przedostaje się 
do łazienki przez wielkie okno naprzeciw-
ko strefy prysznica. Do sypialni można 
przejść przez garderobę. Toaleta 
oddzielona jest przestrzennie od łazienki. 

Materiał/wyposażenie	 	

Podłoga. Jastrych, biały, jedwabisty z 
połyskiem, ze szczelinami dylatacyjnymi.  
W obszarze prysznica: Odlew mineralny,  
klejony, ze spadkiem w stronę szczeliny 
odpływu. Odpływ: Szczelina Illbruck 
Poresta.

Ściany. Ściany i sufit otynkowane na biało. 
W obszarze prysznica: Tylna ściana z płyt 
kamienno-betonowych, 1363 x 796 mm. 
Szklana ścianka działowa: Szkło hartowane 
dwuszybowe o grub. 12 mm, na wysokość 
pomieszczenia, minimalna długość 1,90 m. 
Szyba z toczonym uchwytem ze stali szla-
chetnej, skręcona po bokach brodzika za 
pomocą złączek, ceownik ze stali szlachetnej, 
30 x 30 mm (szczegóły, patrz u dołu).

Oświetlenie.	Ponad umywalką podwójny 
reflektor Optical firmy Palluco, odchylny 
przeciwbieżnie (180°), halogen. Oprawy  
ścienne: Basik 8633 firmy grupo-t, rama 
chromowana, Ø 14 cm, t = 5,35, halogen. 
Lampa stojąca: Glo-Ball F firmy Flos. 

Meble. Garderoba: Moduli a Giorno firmy 
Porro.

Umywalka. Umywalka: Starck X firmy 
Duravit (# 0407530000). Podstawa  
umywalki: Wykonana z dębu  
bejcowanego na ciemno. W obszarze 
toaletowym: Miska umywalkowa 
1 z płytą z ceramiki i podstawa z 
masywnego drewna  
(# 0412000009). WC wiszące – 
Starck firmy Duravit (# 0210090000) 
z sedesem (# 0065810000).

Inne. Krzesło: Louis Ghost firmy Kartell, 
Kanapa: Privée firmy Cassina. Lustro w ścianie. 

Produkty	Axor

12 x moduł prysznicowy  
# 28 491 000
2 x zestaw podtynkowy modułu 
  prysznicowego 
# 28 486 180

1 x szablon montażowy
# 28 470 180 

1 x moduł z termostatem 
# 10 751 000
1 x zestaw podtynkowy modułu 
  z termostatem 
# 10 750 180

1 x półka krótka 
# 40 872 000
1 x zestaw podtynkowy półki krótkiej 
# 40 877 180

1 x moduł z główką prysznicową 
# 10 651 000
1 x zestaw podtynkowy modułu z główką 
prysznicową
# 10 650 180

1 x Axor Starck  
jednouchwytowa bateria umywalkowa  
# 10 111 000

Strefa WC
1 x bateria umywalkowa Axor Starck  
# 10 120 000

Szczegół: Mocowanie ściany działowej

Sypialnia

Łazienka

WC



Konstrukcja	sufitu 

	 1 	–	Sufit	podwieszany
W celu zamontowania modułów prysznica, 
przewody przyłączeniowe muszą zostać 
położone w suficie. W celu umożliwienia 
właściwego montażu 6 modułów prysznica 
w suficie (# 28 491 000) zaleca się uży-
cie szablonu montażowego # 28 470 180.

Instalacja	sanitarna	 	
w dowolnym typie montażu

	 2 	–	Zaopatrzenie	w	ciepłą	wodę
Ze względu na osobiste preferencje kąpieli, 
jej częstotliwość oraz ilość użytkowników 
należy indywidualnie ustalić rozmiary 
instalacji. Ciśnienie robocze armatury: 
maks. 0,8 MPa, zalecane ciśnienie robocze:
0,3 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), 
temperatura ciepłej wody: maks. 60 stopni,
Zalecana wielkość zbiornika: powinna być 
zaplanowana na przynajmniej 300 l.
Wskazówka: Produktu nie można używać 
w połączeniu z przepływowymi podgrzewa-
czami wody. Należy wyrównać różnice 
ciśnienia między przyłączem zimnej 
i ciepłej wody. 

	 � 	–	Przewody	doprowadzające
# 10 750 180 zestaw podtynkowy modułu 
z termostatem: 2 x DN 20 (ciepła/zimna)
Moduły prysznicowe w suficie:  
1 x DN 20 (woda zmieszana)

	 4 	–	Moduł	z	termostatem
# 10 751 000 moduł z termostatem,
z cylindrycznymi uchwytami z 
podwyższoną wydajnością przepływu 
do sterowania modułami prysznicowymi 
w suficie oraz w ścianie. Do montażu 
wymagany jest zestaw podstawowy 
# 10 750 180. Obydwa artykuły należy 
zamówić oddzielnie. Swobodny przepływ 
ok. 58 l/min przy 3 bar.

	 5  – Moduł prysznicowy (instalacja ścienna) 
# 28 491 000 moduł prysznicowy do mon-
tażu natynkowego. Trzy moduły prysznicowe 
umieszczone po lewej stronie można włączyć 
niezależnie od modułów prysznicowych 
umieszczonych po prawej stronie. Sterowanie 
ma miejsce przy użyciu modułu z termosta-
tem. W celu zapewnienia właściwego mon-
tażu (w jednej linii – odstęp 10 mm) na linii 
modułu z termostatem, zaleca się zamonto-
wanie specjalnie do tego przewidzianego 
zestawu podtynkowego # 28 486 180. 
Moduły prysznicowe, których nie montuje 
się bezpośrednio w połączeniu z innymi 
elementami podstawowymi, można zainsta-
lować przy użyciu każdego dostępnego na 
rynku przyłącza ściennego ½". Natężenie 
przepływu ok. 24,5 l/min (przy 6 modułach 
prysznicowych) przy ciśnieniu 3 bar.

 6  – Moduł	z	główką	prysznicową
# 10 651 000 moduł z główką prysznico-
wą. Do montażu wymagany jest zestaw 
podtynkowy # 10 650 180. Zawór odcina-
jący jest już wbudowany w zestawie pod-
tynkowym modułu z główką prysznicową.  
Obydwa artykuły należy zamówić oddzielnie. 
Natężenie przepływu ok. 17 l/min przy 3 bar. 

	 7 	–	Półka	krótka
# 40 872 000 połka krótka. Ponieważ 
zainstalowana jest między dwoma częścia-
mi przewodzącymi wodę, konieczny jest 
zestaw podtynkowy # 40 877 180 do prze-
pływu wody między modułem prysznico-
wym a modułem z główką prysznicową. 

Technika	odpływu

	 8 	–	Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika):  
Szczelina Illbruck Poresta, średnica DN 70 
Alternatywnie: Odpływ brodzika: Raindrain 
90 XXL, wydajność odpływu 51 l/min przy 
wys. piętrzenia sięgającej 15 mm (przewód 
przyłącza DN 70), zgodny z DIN 1247 1– 3. 
Raindrain 90 XXL, kompletny zestaw  
# 60 067 000. Uwaga: Odpływ musi  
mieć wystarczającą sprawność: > 50 l/min.

Szczegółowy opis poszczególnych czynności 
montażowych znajduje się na str. 26 i następ-
nych. 

Szczegółowa instrukcja montażowa dołą-
czona jest do każdego z tych produktów  
i można ją również pobrać ze strony 
www.hansgrohe.pl. Na tej podstawie 
można też przeprowadzić dokładne kalkula-
cje wielkości przepływu.
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moduł	z	termostatem	
element	zewnętrzny 
# 10 751 000

zawór	odcinający
element	zewnętrzny
# 10 972 000

Alternatywnie można 
zamontować zawór odcinający 
w układzie swobodnym również 
na elementach podtynkowych
# 15 973 180/
# 15 974 180/ 
# 15 970 180. 
W połączeniu z innymi modu-
łami zaleca się użycie podane-
go zestawu podstawowego.

zestaw podtynkowy 
do modułu z termostatem 
# 10 750 180

zestaw podtynkowy do 
zaworu odcinającego 
# 10 971 180
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zestaw podtynkowy do Trio  
# 15 981 180

zestaw podtynkowy do Quattro 
# 15 930 180

zestaw podtynkowy do modułu 
z główką prysznicowąj
# 10 650 180

Trio/Quattro	
element	zewnętrzny
# 10 932 000

moduł	z	główką	
prysznicową	  
# 10 651  000
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Półka	krótka	
# 40 872 000

Półka	długa	 	
# 40 873 000

Moduł	głośnikowy   
# 40 874 000

Moduł	oświetleniowy   
# 40 871 000

zestaw podtynkowy 
do półki krótkiej 
# 40 877 180*

zestaw podtynkowy 
do półki długiej 
# 40 878 180*

zestaw podtynkowy 
do modułu głośnikowego
# 40 876 180

zestaw podtynkowy
do modułu oświetleniowego 
# 40 876 180
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 Produkty	 2�

* Zestawy podtynkowe do półki 
krótkiej i długiej potrzebne są 
wyłącznie pomiędzy elementami 
przewodzącymi wodę.

szablon montażowy 
do modułów prysznicowych
montowanych w suficie
# 28 470 180 

 szablon montażowy 
# 10 973 180
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moduł	prysznicowy	
element	zewnętrzny	 
# 28 491 000

Alternatywnie można zamonto-
wać moduł prysznicowy w 
układzie swobodnym również 
przy użyciu przyłącza ½". 
W połączeniu z innymi modu-
łami zaleca się użycie 
szablonu montażowego.

zestaw podtynkowy
do modułu prysznicowego 
# 28 486 180
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ShowerHeaven 
Deszczownica 
970 x 970 mm z oświetleniem
# 10 623 800

Deszczownica 
970 x 970 mm bez oświetlenia 
# 10 621 800 (bez fot.)

ShowerHeaven 
Deszczownica 
720 x 720 mm bez oświetlenia 
# 10 625 800

Deszczownica 
720 x 720 mm z oświetleniem
# 10 627 800 (bez fot.)

P
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sz
n
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Montaż	armatura/
moduł	prysznicowy/
akcesoria	w	układzie	
pionowym	

Poniżej przedstawiono sposób 
instalacji w linii pionowej arma-
tury, modułów prysznicowych 
oraz akcesoriów z aranżacji 
nr 1. Ze względu na instalację 
łączoną (odstęp 10 mm), do 
optymalnego montażu zaleca 
się zastosowanie elementów 
podtynkowych a także specjal-
nego szablonu montażowego. 
Takie rozwiązanie zapewnia 
precyzyjny montaż modułów 
idealnie w linii prostej.

	 1 		Wykręcić zaślepki z 
górnej i z dolnej części 
zestawu podtynkowego 
modułu z termostatem.

	 4 		Od dołu przyłączyć zestaw 
podtynkowy modułu prysznico-
wego.

	 5 		Do zestawu połączonych 
modułów przyłączyć od 
strony modułu prysznicowego 
zestaw podtynkowy modułu 
z główką prysznicową.

	 8 		Połączony zestaw podtynko-
wy umieścić w linii pionowej 
na lub w ścianie. 

	 9 		Doprowadzić przepłu-
kać i sprawdzić instalację 
zgodnie z obowiązującymi 
normami. Zamontować 
zestaw podtynkowy w ścia-
nie zwracając uwagę na 
grubość tynku i płytek cera-
micznych. Miejsca przepu-
stów uszczelnić silikonem.

26	 Axor Starck ShowerCollection



	 Montaż 	 27

	 2 		Do zestawu podtynkowego 
modułu z termostatem dołączyć 
zestaw podtynkowy zaworu 
odcinającego. 

	 � 		Do obu połączonych zesta-
wów przyłączyć zestaw podtyn-
kowy modułu prysznicowego.

	 6 		Uszczelnić i wkręcić korki 
we wskazane miejsca.

	 7 		Z tyłu zestawu podtynkowe-
go modułu prysznicowego zamo-
cować szablon montażowy. Do 
szablonu montażowego przymo-
cować puszki podtynkowe na 
moduł głośnikowy i oświetleniowy.

	10 		Nałożyć kołnierze uszczelnia-
jące dociskając do znajdującego 
się pod spodem kleju i silikonu.

	11 		Wszystkie tuleje ochronne 
dociąć w odległości 1 mm od 
powierzchni płytek.



	12 		Wkręciś tulejki gwintowane 
i skrócić na 13 mm od ściany. 
Uszczelnić silikonem wokół 
wszystkich elementów.

	1� 		Nałożyć adapter 
połączeniowy i skrócić 
na 25 mm od ściany. 

	16 		Nakręcić trzy chromowane 
elementy łączące uchwytów na 
zestaw tulejek gwintowanych 
modułu z termostatem, a następ-
nie nałożyć uchwyty. Nałożyć 
uchwyt termostatu i przykręcić 
śrubą mocującą.

	17 		Nakręcić chromowany 
element łączący uchwytu na 
zestaw tulejek gwintowanych 
zaworu odcinającego i nało-
żyć uchwyt. 

	20 		Przy użyciu szablonu ozna-
czyć otwory do wywiercenia pod 
mocowanie półki. Zamontować 
płytę mocującą na ścianie. zamon-
tować półkę na płycie mocującej.

	21 		Nałożyć głośnik i zamo-
cować przy użyciu 4 śrub 
do zestawu podtynkowego. 
Następnie zamocować rozetę.
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	14 		Usunąć blok płuczący i 
zamontować wkład termostatyczny 
w zestawie podtynkowym modułu 
z termostem. Nałożyć i zamoco-
wać adapter gwintowy oraz ogra-
nicznik uchwytu. Nałożyć chromo-
waną tulejkę. 

	15 		Montaż płyty osłonowej 
modułu z termostatem.

	18 		Wstępnie zamontować drogę 
wodną modułu z główką pryszni-
cową. Nałożyć chromowany ele-
ment zewnętrzny i nakręcić chro-
mowany element łączący uchwy-
tu na zestaw tulejek gwintowa-
nych. Następnie nałożyć uchwyt. 

	19 		Wkręcić przyłącze ½ do 
przyłącza zestawu podtynkowe-
go modułu prysznicowego. 
Następnie zamocować podsta-
wową część modułu prysznico-
wego na przyłącze ½. Na końcu 
zamontować chromowany ele-
ment zewnętrzny i zamocować 
przy użyciu śrub imbusowych. 

	22 		Położyć przewód wtórny  
z transformatora do zestawu 
podtynkowego. Połączyć ze sobą 
wtyczkę, jednostkę oświetlenia i 
przewód wtórny. Założyć 
jednostkę oświetlenia i zamoco-
wać 4 śrubami. Następnie wstęp-
nie wyregulować element 
zewnętrzny przy użyciu gwinto-
wanych wkrętów bez łba, zawie-
sić i zabezpieczyć.

	2� 		Przeprowadzić kontrolę 
funkcji. 
 



	 1 		Przed przystąpieniem 
do montażu należy zdemon-
tować pokrywę deszczowni-
cy, poluzować śruby z łbem 
walcowym i wyjąć 4 sworz-
nie zawiasów. Rozstaw przy-
łączy sufitowych musi wyno-
sić 180 mm wewnątrz desz-
czownicy. Ramę umieścić w 
docelowej pozycji na suficie. 
Zaznaczyć ołówkiem punkty 
do wywiercenia otworów.

	 4 		Zamocować tarczę 
strumieniową przy użyciu 
sworzni zawiasów i śrub 
z łbem walcowym. 

	 5 		Podłączyć do ramy 
kabel wyrównujący 
potencjały i uziemienie. 

	 8 		Przymknąć tarczę 
strumieniową i zabezpieczyć 
krótkim karabińczykiem. 

	12 		Usunąć tulejki ustalające.

	 9 		Zamocować tarczę stru-
mieniową przy użyciu sworz-
ni zawiasów i śrub z łbem 
walcowym. Wykonać prace 
związane z obniżanym sufi-
tem.

	1� 		Zamocować rozetę 
dekoracyjną przy użyciu 
śrub z łbem stożkowym 
płaskim. 

Montaż	 	
ShowerHeaven.

Poniżej przedstawiono instrukcję 
krok po kroku montażu deszczow-
nicy ShowerHaeven 970 x 970 mm 
z oświetleniem. Do instalacji nale-
ży przewidzieć obniżony sufit. 
Ramę deszczownicy można 
zamontować już w fazie budowy 
w stanie surowym.
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	 2 		Wywiercić otwory Ø 8 mm. 
W każdy otwór włożyć kołek 
rozporowy dołączony do zesta-
wu. Wkręcić śruby gwintowane, 
umieścić ramę na suficie i zamo-
cować przy użyciu podkładki i 
nakrętki (SW 13 mm). 

	 � 		Podłączyć do ramy kabel 
wyrównujący potencjały, a kabel 
230 V do puszki rozgałęźnej. 
Założyć i wkręcić trójniki i kolan-
ka przyłączeniowe.

	 6 		Zamontować elementy 
oświetleniowe, włączyć prąd i 
skontrolować ich działanie.
Jeżeli działają wszystkie lampy, 
ponownie wyłączyć prąd. Unieść 
i zabezpieczyć tarczę strumienio-
wą długim karabińczykiem.

	 7 		Podłączyć przewodami 
giętkimi przyłącza głowicy 
do przyłączy sufitowych.

	10 		Zawiesić rozetę dekoracyjną 
na trzech do tego przygotowanych 
karabińczykach. 
  

	14 		Przykręcić szkiełka haloge-
nów lamp. Zwrócić uwagę na 
właściwe zamontowanie uszczelek.

	11 		Nałożyć rozetę dekoracyj-
ną na wstępnie zamontowane 
tulejki ustalające i zamocować 
wkrętami z łbem stożkowym 
płaskim.

	15 		Przeprowadzić kontrolę 
funkcji.



Montaż	zestawu	
modułów	
prysznicowych	
jako	głowicy	
sufitowej.

1 		Dopasować (uciąć) 
płytę montażową do 6 
modułów prysznicowych.

2 		Połączyć przepusty rurą, 
wkręcić śruby gwintowane do 
zamocowania szablonu montażo-
wego w suficie.

� 		Zamontować cały ele-
ment z orurowaniem na śru-
bach gwintowanych, zabez-
pieczyć nakrętkami i ustawić 
we właściwej pozycji. 
Następnie połączyć rury 
i sprawdzić szczelność. 

4 		Wykonać montaż podwie-
szanego sufitu i wywiercić
 6 otworów na przyłącza 
½". Następnie wkręcić 
przyłącza ½" do szablonu 
montażowego.

7 		Przeprowadzić kontrolę 
funkcji. 

5 		Ustawić elementy mon-
tażowe modułów prysznico-
wych dzięki płaskim płasz-
czyznom w jednej linii.

W aranżacji nr 3 pokazano dalszy 
sposób zastosowania modułu 
prysznicowego. Oprócz instalacji 
jako prysznic do ciała lub karku 
można użyć modułu prysznicowe-
go również w układzie wielodzia-
łowym jako prysznic sufitowy. W 
tym przypadku tworzy się kombi-
nację 6 modułów prysznicowych. 

6 		Zamocować elelementy 
strumieniowe modułu prysznico-
wego do przyłączy ½". Na końcu 
zamontować chromowane ele-
menty zewnętrzne i zamocować 
wykręcając śrubę imbusową.
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Zmysłowy	podział	dla	ciała	i	ducha.	O nastrój pod prysznicem 
zadbają moduły oświetlenia, umieszczone w pobliżu sufitu lub podłogi. 
Na wysokości głowy znajdują się moduły głośników. Plecy, kark i ramio-
na codziennie poddawane są wysiłkowi, dlatego moduły prysznica 
powinny znaleźć się w polu tych stref ciała, aby woda mogła rozwinąć 
swoje łagodzące oddziaływanie. Moduł sterowania prysznicami i 
temperaturą znajduje się w wygodnym zasięgu.Światło, dźwięk

Prysznice

Sterowanie

Prysznice

Światło

Źródło	inspiracji

Dzięki elastycznemu systemowi modułów kolekcji Axor 
Starck ShowerCollection można kreować indywidualne 
strefy prysznicowe. Poniższe wizualizacje powstały, by 
dostarczyć inspiracji w twórczej pracy nad projektem 
przestrzeni.

Analiza	strefy	prysznica:	Armatura sterująca funkcjami wszystkich 
pryszniców przebiega wertykalnie, dzięku czemu sterownie koncentruje 
się w jednej linii i jest przejrzyste. Półki zostały umieszczone horyzontal-
nie w zasięgu ręki, co zapewnia wygodny dostęp do akcesoriów kąpie-
lowych. Również poziomo umieszczono prysznice, parami, w strefie 
karku i pleców oraz na wysokości ud i pośladków.  
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Dla	dużych	i	małych:	Moduł prysznica mieści się w wysokiej 
jakości obudowie z metalu z ruchomą rozetą. Przesunięcie rozety 
zmienia kąt strumienia. W przedstawionym przykładzie wykonano 
montaż umożliwiający regulację kąta strumienia w pionie. Dzięki 
temu można łatwo dopasować poziom strumienia do wzrostu.

Punktowo	czy	szerokokątnie?	Moduł prysznica wystarczy obró-
cić o 90°i już montaż w takim ustawieniu umożliwia poziomą regu-
lację strumienia. Ta opcja ma szczególne znaczenie przy instalacji 
narożnikowej - wówczas możemy zmianą kąta modułu albo skon-
centrować strumień w jednej linii albo objąć nim całe ciało.

Prysznic	z	góry	na	życzenie:	Moduł prysznica można umieścić 
również w suficie. Konfiguracja kilku modułów tworzy wielkopowierzch-
niowy system o funkcji głowicy talerzowej. Składa się on z pojedynczych 
segmentów i różnych stref strumienia dzięki kombinacji armatury.



1

2

3

Dla	swobodnych	konfiguracji	
prysznicowych	

Prawie że nieskończona ilość kombinacji kolekcji prysz-
nicowej Axor Starck zapewnia możliwość realizacji  
indywidualnych życzeń. Poniższe inspiracje montażowe 
pokazują w jaki sposób łączy się przestrzeń z funkcją 
oraz design z architekturą.

Logika	rządzi:	wszystkie prysznice przyporządkowane są zgodnie 
z logiką do intuicyjnego sterowania przy pomocy centralnego modu-
łu z termostatem. Górny zawór odcinający steruje prysznicem sufito-
wym, bezpośrednio poniżej znajduje się element regulacji górną 
parą pryszniców, trzeci zawór przynależy do dolnej pary pryszni-
ców. Centralny termostat dostarcza wodę w wybranej temperaturze 
wszystkim odbiornikom jednocześnie. Moduł główki prysznicowej 
stanowi dopełnienie konsekwentnej prostoty obsługi.

Włączenie.	Wejście.	Wytchnienie. Moduł z termostatem 
znajduje się w strefie wejścia do prysznica. Dzięki temu, temperaturę 
wody można ustawić z zewnątrz, bez kontaktu z wodą. Główka prysz-
nicowa z odrębną regulacją umieszczona jest z boku, co umożliwia 
wygodne opłukanie ciała lub strefy prysznica.
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Relaks	na	siedząco:	strefa siedziska wyposażona jest na wyso-
kości ramion w moduły prysznicowe z możliwością regulacji kąta 
do masażu karku i pleców. Dolne moduły prysznicowe mogą słu-
żyć do odprężającego masażu łydek. Ponadto, strumień Kneippa 
w główce prysznicowej wspomaga krążenie. Na stojąco można 
cieszyć się pełnią rozłożystego deszczu z prysznica sufitowego. 
Układ ten można zastosować również w rozwiązaniach dla 
kąpieli parowej.

Strefa	SPA:	Kolekcję prysznicową Axor Starck ShowerCollection 
można także zastosować w rozwiązaniach typu wellness. W tym 
przykładzie, dwa systemy prysznicowe tworzą całość w zrównoważonej 
symetrii. Każdy z dwóch elementów sterujących umieszczonych obok 
siebie przyporządkowany jest do jednego systemu. Czy to w luksuso-
wym hotelu czy w SPA - goście czują się tutaj dobrze.

Prysznic	w	strefie	wanny.	Kolekcja Axor Starck ShowerCollection 
może znaleźć zastosowanie również w rozwiązaniach wannowych. 
Poszczególne elementy można elegancko zintegrować z przestrze-
nią wokół wanny. Praktycznie i z klasą: moduł termostatu służy 
także do ustawienia temperatury kąpieli. Stopień ułatwia wejście 
do wanny i dodatkowo podkreśla szczególny klimat aranżacji.
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