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 Náš soukromý životní prostor je zrcadlem naší osobnosti. Půvabné splynutí stylů a 
předmětů, vzpomínek a dojmů. Všechno v průběhu doby nachází vědomě nebo náhodně své 
místo. Nezáleží na tom, zda se jedná o dědictví po babičce nebo o objevy z cest. Zda jsou 
moderní nebo klasické. Každý obývaný prostor tak vypráví svůj vlastní, zcela osobitý příběh. 
Historii a přání svých lidí, kteří ho obývají a utváří.

Základem nové kolekce Axor Urquiola je střídání a souhra osobních stylů. Španělská designér-
ka Patricia Urquiola se nechává inspirovat lidmi a jejich neustále se měnícími tužbami. Vzdále-
na od konformity, konvencí a pevných struktur. Směřuje ke stylům plných detailů a zkosených 
hran, nabitých smyslností a nespoutanou energií. Plynulé přechody, měkké tvary a jemné 
křivky – to jsou charakteristické prvky celé kolekce. Každý jednotlivý prvek má svůj vlastní, 
sympaticky půvabný ráz. Ve volně zařízeném prostoru se tak vše spojuje do harmonického 
celku.

Využijte nové volnosti a vytvořte si svůj vlastní svěží mix stylů. Vytvořte si své vlastní individuální 
zázemí. S Axor Urquiola mizí rozdělení mezi koupelnou a obývacím prosto-
rem a rozdělení mezi dneškem a zítřkem. S emocionálně rozmanitým, volným 
prostorem, který probouzí Vaše smysly – den za dnem směrem k novým 
světům. 
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 Smyslná dokonalost pro osobní mix stylů: měkké tvary a plynulé přechody zajišťují u těchto ušlechtilých, plochých prvků kolekce celkově příjemný 
vzhled, plný zkosených hran. 
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 Koupelna a ložnice stále častěji splývají do jedné velkorysé jednotky. S Axor Urquiola můžete svůj osobní životní pocit vyjádřit i v prostoru. 
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 Prvky, tvary a funkce splývají do jednoho celku. Tak vzniká celkově příjemný, harmonický dojem, který mistrně spojuje inovační funkčnost s designem 
plným fantazie. 
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 Nezaměnitelný design pro rozmanitost v koupelně: Ať už jako páková baterie, armatura se dvěma rukojeťmi nebo 3-otvorová armatura, ať už 
v nástěnném provedení nebo v provedení pro umyvadlo: kolekce se harmonicky začlení do nejrůznějších prostředí. 
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 Nadešel čas ponořit se do vzpomínek. Tvar koupelnové vany a umyvadel vychází z tvarů džberů z dob minulých. Zabudované rukojeti mají praktick-
ou funkci jako držáky ručníků. 
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 Od samostatných háčků až po nádobku na ústní hygienu, od držáku ručníků až po misku na mýdlo: s Axor Urquiola můžete Vaši koupelnu vytvořit 
až do nejmenších detailů. 
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 Mnohem více než prostorový dělící prvek: díky modulovým, flexibilním prvkům paravánů si můžete splnit téměř každé přání: od ochrany Vaší intimity 
před nežádoucími pohledy až po nástěnné a prostorové topení. 
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 Armatury 

 Bidet 

 Stojánkový ventil 
 # 11120000 

 Páková bidetová baterie 
 # 11220000 

 3-otvorová bidetová armatura 
 # 11223000 

 Tříotvorová umyvadlová baterie
s destičkou 
 # 11040000 *

 *použití je možné pouze na rovnou hladkou plochu. 

 Tříotvorová umyvadlová baterie
s rozetami 
 # 11041000 

 Tříotvorová nástěnná armatura
pro umyvadla, pod omítku 
 výtok 168 mm 
 # 11042000 

 Základní těleso   (bez obr.)  
 # 10303180 

 Tříotvorová nástěnná armatura
pro umyvadla, pod omítku 
 výtok 228 mm 
 # 11043000 

 Základní těleso   (bez obr.)  
 # 10303180 

 Páková umyvadlová baterie 
 # 11020000 

 Páková umyvadlová baterie
bez odtokové soupravy 
 # 11021000 

 Páková umyvadlová baterie
s měděnými trubkami 
 # 11022000 

 Páková baterie
pro umyvadlovou mísu 
 # 11023000 

 Páková baterie
pro umyvadlovou mísu
bez odtokové soupravy 
 # 11034000 

 Páková baterie
pro umývátka 
 # 11025000 

 Páková umyvadlová baterie
nástěnná verze 
 # 11026000 

 Základní těleso   (bez obr.)  
 # 10902180 
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 Vanový výtok, vyložení 171 mm 
 # 11430000 

 Vanový výtok, vyložení 231 mm 
 # 11431000  

 Páková sprchová baterie, na omítku 
 # 11620000 

 Páková sprchová baterie, pod omítku 
 # 11625000 

 Základní těleso iBox® universal 
 # 01800180 

 Páková vanová baterie, na omítku 
 # 11420000 

 Páková vanová baterie, pod omítku 
 # 11425000 

 Páková vanová baterie 
se zabudovanou bezpečnostní 
kombinací, pod omítku 
 # 11426000 

 Základní těleso iBox® universal 
 # 01800180 

 Vanová baterie s termostatem,
pro instalaci na podlahu 
 # 11422000 

 Vana 

 Sprcha 

 Termostaty a ventily 

 Jednotka s držákem sprchy 
 # 11626000 

 Kombinovaná jednotka vanový výtok/
držák sprchy 
 # 11435000 

 Termostatická baterie, pod omítku 
 # 11730000 

 Termostatická baterie pro vysoký 
průtok, pod omítku 
 # 11731000 

 Základní těleso iBox® universal  
 (bez obr.) 
 # 01800000 

 Termostatická baterie, pod omítku,
s uzavíracím ventilem 
 # 11732000 

 Základní těleso iBox® universal 
 # 08000180   (bez obr.) 
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 Termostatická baterie, pod omítku,
s uzavíracím a přepínacím ventilem 
 # 11733000 

 Základní těleso iBox® universal  
 (bez obr.) 
 # 01800180 

 Uzavírací ventil, pod omítku 
 # 11960000 

 Základní těleso 
 DN15, vřeteno   # 15973180 
 DN15, keramika   # 15974180 
 DN20, vřeteno   # 15970180 

 Přepínací ventil Trio®/Quattro®

pod omítku DN20 
# 11925000

 Základní těleso 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Nádobka pro ústní hygienu s držákem 
 # 42434000 

 Miska na mýdlo s držákem 
 # 42433000 

 Držák na osušku  
 vnější rozměr 640 mm 
 # 42460000 

 Držák na osušku  
 vnější rozměr 840 mm 
 # 42480000 

 Madlo 
 vnější rozměr 328 mm 
 # 42430000 

 Jednoduchý háček 
 # 42401000 

 Držák toaletního papíru 
 # 42436000 

 WC kartáč s držákem 
 # 42435000 

 Doplňky 
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 Umyvadlo 625 mm,
minerální odlitek,
jen v kombinaci s umyvadlovými 
bateriemi bez táhla 
 # 11300000 

 Umyvadlo 625 mm, montáž na stěnu,
minerální odlitek 
 # 11302000 

 Umyvadlo 500 mm,
minerální odlitek,
jen v kombinaci s umyvadlovými 
bateriemi bez táhla 
 # 11301000 

 Chrom 
(-000)

 Vany 

 Umyvadla 

 Vana 1800 mm,
volně stojící, minerální odlitek,
včetně odtokové a přepadové soupravy,
náplň přibližně 180 l (1 osoba 70 kg) 
 # 11440000 
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 Topné těleso, montáž na stěnu
ornament „oblaka“,
1840 x 553 x 82 mm (v, š, h),
tepelná kapacita přibližně 980 Wattů
(75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

 Topné těleso – paraván
ornament „oblaka“,
1840 x 553 x 50 mm (v, š, h),
tepelná kapacita přibližně 730 Wattů
(75/65/20°) EN 442 
 # 42500000 **

 Základní těleso   # 42512180 

 Topné těleso – paraván zrcadlo 
(jedna strana)/ornament „oblaka“
1840 x 553 x 50 mm (v, š, h),
tepelná kapacita přibližně 730 Wattů
(75/65/20°) EN 442 
 # 42510000 **

 Základní těleso   # 42512180 
 ** z důvodů stability jsou pro volně stojící instalaci 

zapotřebí alespoň dva prvky paravánu. 

 Paraván
ornament „oblaka“,
1840 x 553 x 50 mm (v, š, h) 
 # 42505000 *

 Základní těleso   # 42512180 

 Paraván zrcadlo 
(jedna strana)/ornament „oblaka“
1840 x 553 x 50 mm (v, š, h) 
 # 42511000 *

 Základní těleso   # 42512180 

 Základní těleso pro paraván 
a topné těleso – paraván 
 # 42512000 

 Topné těleso  Topné těleso – paraván 

 Paraván  Základní těleso 

 Otočné zrcadlo
1840 x 241 x 13 mm (v, š, h) 
 # 42513000 

 Jednoduchý háček 
 # 42515000 

 Držák na osušku  
 425 mm 
 # 42516000 

 Nástěnný držák pro paraván  
 (bez obr.) 
 # 42514000 

 Doplňky 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design
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