ŁAZIENKA
”TO TEŻ
NAJPIERW
MARZENIE.”

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

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

PROJEKTANCI AXOR

Antonio Citterio

Dżentelmen designu z Mediolanu wyraża swoimi
dwiema kolekcjami łazienek elegancki, ponadczasowy styl.
Axor Citterio / Axor Citterio M, strony 22_27

Phoenix Design

Philippe Starck

Jeden z najbardziej znanych projektantów uznawany za
geniusza i „enfant terrible”. W 1994r. branżę sanitarną
zaskoczył swoim pierwszym projektem połączenia łazienki
i pokoju dziennego.
Axor Starck, strony 18_21

Design łazienkowy „made in Germany”. Tom Schönherr
i Andreas Haug otrzymali już ponad 400 nagród oraz nadali
formę wielu kolekcjom marki Axor w swoim studio projektowym Phoenix Design.
Axor Steel / Axor Uno2 / Axor Carlton /
Axor Montreux, strony 40_43
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Ronan & Erwan Bouroullec

Francuski duet braci projektantówi na nowo definiuje swoim
rewolucyjnym podejściem indywidualność w łazience. „Poczuj
swobodę aranżacji” tak brzmi motto ich kolekcji łazienkowej.
Axor Bouroullec, strony 36_39

Patricia Urquiola

Ta Hiszpanka pozwala nam spojrzeć na łazienkę oczami
kobiety. Jako mistrzyni stylistyki mix łączy stare z nowym,
figlarność i kwiatowy romantyzm.
Jean-Marie Massaud

Francuski projektant, który reprezentuje symbiozę pomiędzy
człowiekiem, naturą i przestrzenią. Przy tym czerpie inspiracje z natury.
Axor Massaud, strony 32_35

Axor Urquiola, strony 28_31

MaKingOf
Axor Massaud.

Proces twórczy Axor Massaud
JAK WŁAŚCIWIE POWSTAJE KOLEKCJA?
JAK WYGLĄDA DROGA OD MARZEŃ DO
KOLEKCJI ŁAZIENKOWEJ?

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

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

Strona 06_07

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

1 W
 oda płynie równomiernie wzdłuż
równoległych torów.

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

Geometria umywalki została precyzyjnie dopasowana do kształtu strumienia.

Proces twórczy Axor Massaud

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

q 1. Odlewnia

p 3. Galwanizernia

q 2. Polernia

p 4. Ostateczny montaż

Osobno: OZDOBY
Razem: KOLEKCJA
pełna harmonii
Zawór odcinający

Zawór przełączający

Termostat podtynkowy

Lustro
wolnostojące

Bateria do misy umywalkowej

Misa umywalkowa

Wazon

Szklanka do mycia zębów

Świecznik

Wieszak na ręczniki

Proces twórczy Axor Massaud
CO SPRAWIA, ŻE KOLEKCJA STAJE SIĘ KREACJĄ
ŁAZIENKOWĄ?

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

Bateria wannowa, wolnostojąca

Wanna

Pojemnik ze szczotką WC

Pojemnik
Mydelniczka

3-otworowa armatura umywalkowa
Wylewka wannowa

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

„Istotna jest
harmonia
pomiędzy
człowiekiem
i WODĄ, eliksirem życia.
Mniejsze
zużycie wody
i energii to
nowy wymiar
luksusu.”
Jean-Marie Massaud

t Klaus Grohe, syn założyciela
firmy i długoletni Prezes Rady
Nadzorczej, jako jeden z pierwszych ludzi branży promował
systemy wydajnego wykorzystania wody. Dla niego woda jest
czymś więcej niż tylko dobrem
konsumpcyjnym. „Woda to eliksir życia”. To wystarczający
powód, aby okazać jej szacunek i uwagę.
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Odpowiedzialność

Przykłady naszego
ekologicznego
zaangażowania
1987

Pierwszy prysznic oszczędzajacy wodę: 50 % mniejsze zużycie niż dotychczas.
1993

Największy w Niemczech
zakład fotowoltaiczny: produkcja własnej energii słonecznej.
1994

Wieża słoneczna w fabryce
w Offenburgu: pionierska eko-architektura i pozyskiwanie własnej energii.
2001

System recyklingu szarej wody
Pontos: uzdatnianie wody
z prysznica i wanny dla jej
powtórnego wykorzystania.
2008

Pierwsze Sympozjum poświęcone Wodzie: wykłady ekspertów i warsztaty wokół tematu
wody jako zasobu.
2009

Technologia Eco-Smart: redukcja zużycia wody za pomocą
ogranicznika przepływu.
2010

Forum Axor w Indiach: „Wartość dodana desingu w aspekcie ekologii”.

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

Kolekcja:
Axor Starck

Liczba pięter:
189

Referencje

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

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

Estadio Omnilife
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.

Pozostałe
obiekty referencyjne marki Axor
na świecie
Barvikha Hotel
Moskwa/Rosja
· A rchitekt: Project Meganom,
Moskwa/Rosja
· A rchitekt wnętrz: Antonio Citterio
and Partners, Mailand/Włochy
· Kolekcja: Axor Citterio

Bulgari Hotels & Resorts
Mediolan/Włochy, Bali/Indonezja
· A rchitekt: Antonio Citterio and
Partners, Mediolan/Włochy
· Kolekcja: Axor Citterio

Lotnisko Heathrow,
terminal 5
Londyn/Wielka Brytania
· A rchitekt: Roger Stirk Harbour
i Partnerzy
· A rchitekt wnętrz: David Davies,
Stuart Baron
· Kolekcja: Axor Massaud

House Buys
Leopard Creek/RPA
· A rchitekt: Silvio Rech i Lesley Carstens
Architectura i architektura wnętrz,
Johannesburg/RPA
· Kolekcja: Axor Massaud

Yoo Apartments
Nowy York/USA
· A rchitekci: Smael Leyva Architects
(Broad Street), Perkins Eastman
A rchitects (19th Street)
· A rchitekci wnętrz: YOO by Starck
(Broad Street), Jade Jagger for
YOO (19th Street)
· Kolekcja: Axor Starck

Sunseeker Yacht
Poole/ Wielka Brytania
· A rmator: Sunseeker International
limited, Poole/UK
· Kolekcja: Axor Starck Shower
Collection i Axor Massaud
Więcej projektów referencyjnych
na naszej stronie internetowej.

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

Żyjąc w pośpiechu człowiek usilnie
tęskni za spokojem i prostotą. Axor
Starck koncentruje się więc na tym co
najistotniejsze: rozkoszy w kontakcie
z wodą.

things

look

but

feelings
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the

Axor Starck

that they

„

inspire.
Philippe Starck

It

is

“

not

about

how

Philippe Starck uważany jest
za „enfant terrible” wśród
światowej sławy projektantów. W 1994 wywołał sensację w branży łazienkowej za sprawą armatury typu
„joystick”. Dla marki Axor
stworzył już cztery kolekcje.

Axor Starck ShowerCollection
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Haute Couture
dla prysznica

„Just mix it” to motto kolekcji
prysznicowej Axor Starck. Jej
modułowość umożliwia przekształcenie prysznica w skrojone na miarę SPA. Prosty system modułowy obejmujący
prysznice, armaturę i akcesoria oferuje wprost nieskończone
możliwości twórczej swobody.
Kwadraty 12 x 12 cm pozwalają na swobodną aranżację
według własnych wyobrażeń:
w prostej linii lub w dowolnych
konfiguracjach – wszystko jest
możliwe.

„Kto kocha celebrować codzienny rytuał
kąpieli, zasługuje na
piękne produkty.”
Antonio Citterio

Włoski projektant i architekt Antonio Citterio uważany jest za dżentelmena designu. Jak nikt inny, potrafi oddać ducha włoskiego designu i równocześnie wpływa na jego ewolucję. Jego realizacje
odwołują się do istniejących stylów – przykładowo Axor Citterio
jest reminiscencją włoskiego designu lat 30.
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Axor Citterio

Czym właściwie jest luksus?

Antonio Citterio składa hołd żywiołowi wody kolekcją szczególnie elegancką i powściągliwą: bogactwo precyzyjnie ukształtowanych powierzchni i krawędzi oraz pięknych detali ujawnia się
dopiero od drugiego wejrzenia. Armatura klasyczna w formie i o najwyższej jakości wykonania jest niemal dziełem sztuki. Urzekająco
ponadczasowa kolekcja w nurcie estetyki, której przyświeca credo:
„być dobrym dla siebie”.

Luksus od drugiego
wejrzenia

Axor Citterio pozwala w najwspanialszy sposób przeżyć czas, który spędzamy
w łazience. W łazience, w której kultywuje się przebywanie
i oczyszczenie ciała. Antonio
Citterio w swojej łazience
marzeń świadomie dzieli przestrzeń na dwie strefy: strefę funkcjonalną z toaletą i strefę wypoczynku spowitą w naturalne
światło, szlachetne materiały
i otwartą na przestrzeń.

Axor Citterio
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Jak wygląda kolekcja łazienkowa inspirowana
życiem metropolii?

Emanuje wzornictwem, które jest nowoczesne i ponadczasowe jednocześnie. Wyróżniająco smukłe formy i ogólna elegancja charakteryzują
kolekcję Axor Citterio M. „M” jak mistrzostwo, metropolia i Mediolan,
miasto projektanta Antionio Citterio. Kolekcja, która doskonale harmonizuje z różnymi stylami wnętrz za sprawą swojej lekkości, powściągliwości i zarazem wyrazistości, którą emanuje jej design. Smukła forma armatury emanuje szczególną elegancję. Antonio Citterio udało się zmienić
pozornie zwyczajną baterię łazienkową w szczególny obiekt.

Axor Citterio M
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Axor Urquiola
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Czy

łazienka może snuć opowieść?
Okazuje się, że tak. Jesteśmy otoczeni

przedmiotami pochodzącymi z róznych etapów naszego

życia. Stare i nowe łączy się ze sobą
w doskonały sposób. Każdy pojedynczy element posiada

urok i pasuje do innych elementów
przestrzeni kreując atmosferę domu.

swój własny

Zamiast przestylizowanej przestrzeni wnętrze staje się
wyrazem naszej

osobowości

i jednocześnie naszym

prywatnym zaciszem.

Przykładowo, dwie oddzielne wanny pozwalają na kąpiel
w idealnie dobranej do indywidualnych potrzeb temperaturze
i jednocześnie na miłą
z

pogawędkę

partnerem.

Patricia Urquiola to hiszpańska
architektka i projektantka z zamiłowaniem do aranżacji wnętrz.
Wszystkie jej kreacje emanują
kobiecością. Mieszka i pracuje
w Mediolanie.

„Łazienka żyje wieloma
małymi wspomnieniami i osobistymi
przedmiotami, które zamieniają
przestrzeń w dom.”
Patricia Urquiola

Axor Urquiola
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Charakterystyczny design Axor
Urquiola: miekkie formy, w których asymetria i duże powierz
chnie stapiają się ze sobą.
Armatura, która sprawia wrażenie żyjącej rośliny. Witalny styl
mix znajduje swoje odzwierciedlenie na przestrzeni całej kolekcji, od nostalgicznych kształtów
umywalek i wanny, po najdrobniejsze detale.

Jean-Marie
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Massaud
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Nature
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Axor Massaud
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Jak wprowadzić więcej
natury do łazienkowego wnętrza?

Woda to źródło życia. Axor
Massaud otwiera przec nami
doznania zmysłowego kontaktu
z wodą: rozłożysty strumień
wody staje się wodospadem,
wieszak na ręczniki przypomina
drzewo, a wanna – jezioro.
Codzienną gonitwę pozostawiamy za sobą, by zanurzyć
się w doświadczeniu natury.
„Nature inspired design.”
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„Chcemy na nowo
odkryć indywidualizm w łazience.”
Ronan & Erwan Bouroullec

Francuscy bracia chętnie pozostawiają użytkownikowi wybór
zastosowania dla swoich produktów. Wspólnie z marką Axor
stworzyli kolekcję łazienkową oferującą nadzwyczajną wolność aranżacji i zarazem przeprowadzili łagodną rewolucję
w łazienkowych trendach.

Axor Bouroullec

Strona 36_37

Ile przestrzeni WYKREUJESZ w swojej łazience?

Kolekcja Axor Bouroullec to otwarty system. Pojedyncze elementy
można łatwo ze sobą łączyć. Ponad 70 produktów otwiera nam,
jak nigdy wcześniej, szansę na dopasowanie łazienki do naszych
potrzeb, estetycznej wrażliwości i warunków przestrzennych.
W skrócie: wykreować najlepsze rozwiązanie skrojone na miarę
indywidualnych preferencji. Motto “Feel Free to Compose” znajduje
swój wyraz w każdej strefie łazienki: wokół umywalki, pod prysznicem i w wannie.
Armatura przestała być przypisana do miejsca pośrodku umywalki;
teraz można ją umieścić w rozmaitych punktach: na umywalce, nad
nią lub wokół niej. Opcje ewoluują w nieskończoność.
Charakterystycznym elementem kolekcji Axor Bouroullec są półki,
których design jest zmysłowo organiczny. Można je zaaranżować
w różnych strefach łazienki, służą za podstawę armatury lub miejsce
na osobiste akcesoria.

Axor Bouroullec
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OD NOSTALGII DO NOWOCZES
NOŚCI. OD STALI SZLACHETNEJ
DO EMOCJI.
Projekt Phoenix Design.

Axor Steel
Oryginalna stal szlachetna

Nierdzewna stal szlachetna łączy zalety nad wyraz higienicznego materiału z nowoczesną,
chłodną estetyką. Do tego wrażenia przyczynia się również przejrzysty, purystyczny design.

Axor Steel / Axor Uno2

„ Dzisiaj design stawia na
wartości emocjonalne i
staje się bardziej zmysłowy”
Andreas Haug i Tom Schönherr, Phoenix Design

Axor Uno2
Klasyk powściągliwości.

Przejrzysty, geometryczny design na bazie wysokich, smukłych form podstawowych tworzy subtelną
stylistykęl tej kolekcji łazienkowej. Dzięki temu komponuje się ona znakomicie w każdym łazienkowym
wnętrzu, pozostawiając mnóstwo wolnej przestrzeni dla człowieka.

Strona 40_41

Axor Carlton
Hołd dla złotych
lat 20-tych.

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

Axor Carlton / Axor Montreux

Axor Montreux
Nostalgia w łazience.

Stylowa kolekcja łazienki przenosi nas do początku XX-tego
wieku i oddaje ducha czasu
Belle Époque i romantycznych
uzdrowisk. Hołd znanym kurortom nad Jeziorem Genewskim
i nowoczesna kolekcja jednocześnie.
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JAK WIELE JEST MOŻLIWOŚCI,
ABY ZREALIZOWAĆ WYJĄTKOWĄ
ŁAZIENKĘ?

Powierzchnia łazienki: ok. 45 m 2

Strona 44_45

Inspiracje

Przykłady wykorzystania przestrzeni pochodzą od architektki i projektantki wnętrz
Patricii Urquioli. Więcej
na ten temat można znaleźć
na stronach 28–31.

Powierzchnia łazienki: ok. 16 m 2

Jest nieskończenie wiele możliwości aby urzeczywistnić całkowicie osobistą aranżację łazienkową. Każdy człowiek definiuje swój komfort w inny sposób, stąd też nadanie indywidualnego kształtu łazience staje się wartością priorytetową.
Ile posiadasz przestrzeni? Ile osobistej przestrzeni potrzebujesz? Ile osób korzysta z łazienki? Które funkcje powinny być
zintegrowane? Czy łazienka powinna być miejscem wyciszenia, kompaktowym Spa czy przestrzenią mieszkalną i łazienką
w jednym? Ile czasu chcesz spędzasz w łazience? Lubisz
rośliny?

Zainspirowani przez naszych projektantów, odpowiadamy
na Twoje pytania dotyczące łazienki. Zawiera ona architektoniczne koncepcje inteligentnego podziału przestrzeni –
dla dużych i małych pomieszczeń. Ich pomysły pokazują, jak
określone materiały, przemyślane oświetlenie, akcesoria i inne
domowe elementy mogą przyczynić się do zapoczątkowania
estetycznych doświadczeń.

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

Oryginalność

Specjalne kolory powierzchni

np. kolor polerowanego złota

+ 2x

Oryginalność
+x

Oryginalność

Skracanie lub wydłużanie armatury

Życzysz sobie nadać produktom specjalne wykończenie? Potrzebujesz krótszej lub dłuższej armatury? Chętnie uwiecznisz swoje inicjały na armaturze?
W Manufakturze Axor czekają fachowcy, którzy chętnie spełnią Twoje specjalne życzenia.
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A JAK
WYGLĄDA
TWOJA
ŁAZIENKA
MARZEŃ?
Więcej
na temat
marzeń o
łazience
i łazienkach
marzeń
dowiesz się
w najbliższym punkcie handlowym, na
naszej stronie internetowej lub
Z katalogu.
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