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Charmen ved Axor Citterio E ligger i kombinationen af
funktionalitet. På formfuldendt vis forbinder denne kollektion
vandet bliver til en fest og noget helt særligt.
Den nye kollektion, som Axor har udviklet i samarbejde med
forbedrer på den måde dagligdagen. Og selvfølgelig badet. En
det klassiske og det moderne miljø – fra bylejligheden til
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det velkendte og det helt nye, af klassisk ynde og moderne
tidløs kvalitet med smuk elegance. Den daglige brug af

Antonio Citterio,

den italienske gentleman inden for design,
kollektion til håndvask, bruser og kar, som passer perfekt ind i både
jugendstil-villaen.
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Hvordan kan håndvasken afspejle vandets rigdom? Med præcist formede overflader og kanter, som sammen
med de bløde rundinger gør kollektionen behagelig og harmonisk at røre ved. Med klassiske former såsom
elegante og bløde krydsgreb. Har det nogensinde vækket så stor glæde at betjene et armatur?

/ Ved håndvasken /
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Elegance og betjeningskomfort forenes i 1-grebs håndvaskarmaturet. Præcise overflader og kanter, kombineret med bløde former og rosetter i Softcube-design og slankt
joystick-greb kendetegner den høje kvalitet. Hertil passer det elegante Axor Universal-
tilbehør helt fortrinligt.

/ Ved håndvasken /
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3-huls håndvaskarmaturet kendetegnes ved klassiske krydsgreb. De har en ergonomisk
form med bløde rundinger. Derfor ligger de komfortabelt i hånden og er lette at betjene.

/ Ved håndvasken /
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Også i lyse miljøer – såsom på et hotelbadeværelse med hvid marmor – gør 1-grebs håndvaskarmaturerne en elegant figur ved hånd
vasken. De bliver særligt ekstravagante i rødguld – en ædel overflade,
der produceres eksklusivt hos Axor Manufaktur.
Axor Manufaktur producerer produkter i 12 eksklusive specialoverflader med den moderne og miljøvenlige PVD-metode. Disse overflader
er særligt elegante og af høj kvalitet. Takket være en høj ridsefasthed,
vedvarende overfladeglans og en høj modstandsdygtighed over for
rengøringsmidler og korrosion egner de luksuøse produkter sig perfekt
til offentlige projekter såsom hoteller.

/ Ved håndvasken /
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Gennemtænkt design gør brusebadet lettere: Funktionerne aktiveres let og intuitivt med
vingegrebet med de tydelige symboler, og vandmængden reguleres med det klassiske
krydsgreb. Temperaturen justeres med det cylindriske termostatgreb. Ved det elegante
brusersæt gør den ergonomiske og enkle bruserholder det let at justere bruserens højde.

/ Under bruseren /
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Der er ingen grænser for den individuelle indretning: Termostatmodulet 38 x 12 kan installeres
enten horisontalt eller vertikalt – med enkelte rosetter til tre funktioner eller med en plade til to
funktioner. Med indbygningsdelen, som tager udgangspunkt i det modulære princip fra det
anerkendte system Axor ShowerCollection, kan elementerne monteres præcist på en linje med en
afstand på 10 mm. Under mottoet ”Just mix it!” skaber byggeklodssystemet med 12 x 12 mm elementer uendelige muligheder for individualitet og kreativitet i bruserplanlægningen, eksempelvis
med brusermodulet eller Porter bruserholderen. Tilbehørskollektionen Axor Universal til badet kan
anvendes til at fuldende den elegante stil.

/ Under bruseren /
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Select-teknologien gør det både lettere og mere komfortabelt at tage bad – særligt i hotelbade,
hvor gæster skal kunne betjene bruseren intuitivt. Funktionerne styres ganske enkelt med et tryk
på en knap. Brusersættets funktionelle bruserholder gør det også let at indstille håndbruserens
strålevinkel, så den passer til den badendes højde.
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Det tidløst klassiske design fortsætter ved karret i form af præcise kanter og bløde former,
eksempelvis med krydsgreb på kartermostaten til gulvmontering. Med trækknappen skifter
man let mellem håndbruser og kartud – også med sæbe på hænderne.

/ Ved karret /

23

Axor Citterio E

4-huls karkanttermostaten er et elegant
produkt til karret. Samtidig er betjeningen
af grebene både komfortabel og intuitiv:
Temperaturen styres via det cylindriske greb,
vandmængden via et ergonomisk krydsgreb.

24
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Kartermostaten til gulvmontering udgør et markant blikfang
i rummet. Den enkle stavhåndbruser har to stråletyper, det
elegante krydsgreb regulerer vandmængden, og temperaturen
er nem at indstille via termostaten.
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Alle håndvaskarmaturer er udstyret med gennemstrømningsbegrænser (5 l/min.). · * Kan kun anvendes på jævne, glatte flader. · ** Til fri placering af tud og greb:
Brug slangeforlængelsessæt 3-huls (art.nr. 38959000).

H Å N DVA S K

1-grebs håndvaskarmatur 150
med løft-op ventil
Art. nr. 36100000
uden bundventil (ikke vist)
Art. nr. 36101000

1-grebs håndvaskarmatur 115
til håndvask, uden bundventil
Art. nr. 36102000

1-grebs håndvaskarmatur 215
til vaskeskål, uden bundventil
Art. nr. 36103000

1-grebs håndvaskarmatur 280
til vaskeskål, uden bundventil
Art. nr. 36104000

Koldtvandshane
uden bundventil
Art. nr. 36105000

1-grebs håndvaskarmatur,
220 mm tud, med rosetter,
til vægmontering, indbygget
Art. nr. 36106000
1-grebs håndvaskarmatur,
220 mm tud, med plade,
til vægmontering, indbygget (ikke vist)
Art. nr. 36114000
Indbygningsdel
Art. nr. 13622180
Lækagesikringer
Art. nr. 96362000

3-huls håndvaskarmatur med plade
og løft-op ventil
Art. nr. 36116000*
3-huls håndvaskarmatur med rosetter
og løft-op ventil (ikke vist)
Art. nr. 36108000**

3-huls håndvaskarmatur,
220 mm tud, med plade,
til vægmontering, indbygget
Art. nr. 36115000
3-huls håndvaskarmatur,
220 mm tud, med rosetter,
til vægmontering, indbygget (ikke vist)
Art. nr. 36107000
Indbygningsdel
Art. nr. 10303180
Lækagesikringer
Art. nr. 96362000

BIDÉT

1-grebs bidétarmatur
med løft-op stang
Art. nr. 36120000

/ Produktoversigt /
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KAR

Kartud,
fremspring 180 mm
Art. nr. 36425000

2-huls armatur til karkant med termostat
Art. nr. 36412000
Indbygningsdel
Art. nr. 13550180

Kartermostat, gulvmontering
Art. nr. 36416000
Indbygningsdel
Art. nr. 10452180
Lækagesikringer
Art. nr. 96362000

T E R MOS TAT E R / V E N T I LE R

Brusetermostat,
til frembygning
Art. nr. 36160000

Kartermostat,
til frembygning
Art. nr. 36140000

4-huls armatur til karkant med termostat
Art. nr. 36411000
Indbygningsdel
Art. nr. 15460180
4-huls armatur til flisekant med termostat
(ikke vist)
Art. nr. 36410000
Indbygningsdel
Art. nr. 15465180
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T E R MOS TAT E R / V E N T I LE R

Termostatmodul 12 x 12,
indbygget
Art. nr. 36702000
Indbygningsdel
Art. nr. 10754180

Termostatmodul 38 x 12 med plade,
til to funktioner, indbygget
Art. nr. 36703000
Indbygningsdel
Art. nr. 36701180

Afspærringsventil 12 x 12,
indbygget
Art. nr. 36771000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 10971180
til fri installation
DN15-spindel Art. nr. 15973180
DN15-keramik Art. nr. 15974180
DN20-spindel Art. nr. 15970180

Termostatmodul 38 x 12 med tre enkelte
rosetter, til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36704000
Indbygningsdel
Art. nr. 36708180

Trio ® -/Quattro ® -stop- og omskifterventil
12 x 12, indbygget
Art. nr. 36772000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 36770180
til fri installation
Ventil Trio ® Art. nr. 15981180
Ventil Quattro ® Art. nr. 15930180

A XO R S H OW E R S E LE C T

Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, indbygget
Art. nr. 36711000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01800180

Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, indbygget, til én funktion
og én yderligere funktion
Art. nr. 36706000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01800180

Axor ShowerSelect-ventil,
til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36773000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01800180

Axor ShowerSelect-termostat,
til én funktion, indbygget
Art. nr. 36705000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01810180

/ Produktoversigt /
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Axor ShowerSelect-termostat,
til to funktioner, indbygget
Art. nr. 36707000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01810180

B RUS

Brusermodul 12 x 12, indbygget
Art. nr. 36822000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 28486180

Brusersæt bestående af:
Raindance Select S 120 3jet håndbruser,
vægstang (udvendigt mål: 1009 mm)
og bruserslange 160 cm
Art. nr. 36735000

Hovedbruser 3jet Ø 120 mm
Art. nr. 39740000
Vægplade 12 x 12 til hovedbruser
Art. nr. 36725000
Bruserarm til hovedbruser
fremspring 230 mm
Art. nr. 27412000

Porter bruserholder 12 x 12
Art. nr. 36724000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 28486180

Overflade krom (-000)
Yderligere specialoverflader såsom rødguld
produceres eksklusivt hos Axor Manufaktur.
Passende Axor Universal-tilbehør designed
by Antonio Citterio finder du i vores
separate brochure.
Se mere om Axor Citterio E og andre
passende produkter på www.hansgrohe.dk.
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I N S TA LL AT I O N M E D T E R MOS TATMO D U L 3 8 X 12 T I L T R E F U N K T I O N E R
Ergonomi:
_G rundet den horisontale, ergonomiske placering af betjeningsenhederne, håndbruseren og
bruserhylden er alle funktioner
yderst nemme at betjene
_G rebet på 3-vejs omskifteren
viser den valgte funktion
_Vandmængden justeres ved
hjælp af en afspærringsventil
med krydsgreb, og temperaturen
forhåndsindstilles via det cylindriske termostatgreb
Brusermoduler:
_Kan bruges som nakke- og
kropsbruser
_Til indstilling i tre trin – vandstrålerne kan justeres i henhold
til kropshøjden
12 x 12-princippet:
_Komfortabel bruserløsning –
også til mindre badeværelser
_U nder mottoet ”Just mix it!”
skaber byggeklodssystemet med
12 x 12 mm elementer uendelige
muligheder for individualitet og
kreativitet i bruserplanlægningen
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Nem og præcis montering:
_Indbygningsdel på basis af Axor
ShowerCollection med intelligent modulært princip
_Elementerne kan monteres præcist på en linje med en afstand
på 10 mm.

KOM P O N E N T E R :
Termostatmodul 38 x 12
med tre enkelte rosetter,
til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36704000
Indbygningsdel
Art. nr. 36708180
2 x Brusermodul 12 x 12,
indbygget
Art. nr. 36822000

Porter bruserholder 12 x 12
Art. nr. 36724000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 28486180
Raindance Select S 120 3jet håndbruser
Art. nr. 26530000
Isiflex-bruserslange 125 cm
Art. nr. 28272000

Axor Starck 240-hovedbruser
Art. nr. 28494000
Loftstilslutning til hovedbruser
Art. nr. 27479000
Axor Universal tilbehør
Art. nr. 42802000

/ Planlægningseksempler /
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I N S TA LL AT I O N M E D A XO R S H OW E R S E LE C T - K A P P E SÆT T I L T R E F U N K T I O N E R
Den altomfattende vandoplevelse:
_3 -strålet hoved- og håndbruser
og fire kropsbrusere for den
personlige spa
Brusermoduler:
_Kan bruges som nakke- og
kropsbruser
_Til indstilling i tre trin – vandstrålerne kan justeres i henhold
til kropshøjden
Porter bruserholder med
håndbruser:
_Kan nås fra walk in-området –
særligt velegnet til rengøring af
bruseren
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Intuitiv betjening:
_S elect-teknologien på basis af
iBox universal gør det nemt at
betjene funktionerne via et tryk
på knappen
_Letforståelige, store symboler
_Flere brusere kan aktiveres
samtidig – for en endnu større
brusefornøjelse
_Centralt termostatmodul regulerer den ønskede temperatur for
de tre funktioner
_Funktionsmoduler kan betjenes
uden for vådområdet – vandtemperaturen kan allerede indstilles,
inden brusebadet starter
. 80 0

600
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KOM P O N E N T E R :
Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, indbygget
Art. nr. 36711000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01800180
Axor ShowerSelect-ventil,
til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36773000
Indbygningsdel iBox ® universal
Art. nr. 01800180

Porter bruserholderenhed 12 x 12
Art. nr. 36724000
Raindance Select S 120 3jet håndbruser
Art. nr. 26530000
Isiflex-bruserslange 125 cm
Art. nr. 28272000
4 x Brusermodul 12 x 12, indbygget
Art. nr. 36822000

Axor Citterio 3jet hovedbruser
Art. nr. 39740000
Vægplade 12 x 12 til hovedbruser
Art. nr. 36725000
Bruserarm til hovedbruser
fremspring 230 mm
Art. nr. 27412000
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