
Axor Citterio 
Nová koupelna, nové  
výrobky, nové inspirace!





Axor Citterio.
Další vývoj
úspěšné kolekce.

V podobě kolekce  Axor Citterio byl v roce 2003 nově definován 
pojem luxusu v koupelně. V soukromých koupelnách a v projek-
tech nyní doplňujeme a rozšiřujeme tuto úspěšnou kolekci o pro-
dukty, které jsou projevem nejvlastnějších hodnot Axor Citterio: 
čistota, kontinuita a luxus v té nejryzejší podobě. Kolekce Axor 
Citterio každodenně vyjadřuje úctu k vodě jako drahocennému 
živlu. Bohaté detaily, čistý tvar, jedinečné možnosti. Aktuální do-
plňky kolekce pro Vás znamenají: ještě více možností pro splnění 
individuálních nároků na té nejvyšší úrovni. Tento prospekt Vám 
poskytne ty nejdůležitější designové a prodejní argumenty k novým 
výrobkům. Kromě toho Vám ukážeme, jak se dají podstatné prvky 
koupelny Axor Citterio realizovat jak v privátní oblasti, tak také 
při výstavách. 

Objevte množství nových možností uspořádání s rozšířenou  
kolekcí od Axor Citterio.
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Nová koupelna:
čerstvé impulzy pro řešení prostoru.
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Dalším zdokonalením kolekce Axor Citterio Vám nabízíme možnost 
vytvoření nového interiéru koupelny. Na základě koupelny 2003 hrají 
další důležitou roli segmentace prostoru, jeho transparentnost a přiroze-
né světlo. Využití ušlechtilých materiálů podtrhuje nadstandardní kvalitu 
produktů Axor Citterio. 

Nový přístup okouzlí kontrastní kombinací bílého a černého mramoru. 
Nechte se při realizaci konceptu interiéru koupelny a jeho využití  
inspirovat výrobky Axor Citterio. V následujících návrzích Vám  
od strany 12 ukážeme, kolik volného prostoru nechává Vaší inspiraci 
nově vytvořená kolekce Axor Citterio.

Axor Citterio   5



Nové produkty:
štíhlé, elegantní a všestranné.
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Produkty kolekce Axor Citterio se vyznačují tou nejvyšší kvalitou designu 
a zpracování a ztělesňují úctu k vodě. Jejich jemné oblouky jsou sym-
bolem tohoto vzácného prvku. Současně okouzlují jasnou řečí svých 
tvarů. Axor Citterio je perfektním spojením hranatých a oblých tvarů, 
nadčasového a moderního designu. Stávající kolekci doplňujeme  
o tři nové umyvadlové pákové baterie a elegantně řešenou bidetovou  
baterií. Působivé jsou zejména brilantní povrchy a precizní přímočaré 
tvarování hran. Štíhlé armatury působí elegantně a nabízejí ten nejvyšší 
komfort ovládání. 

Nová kompaktní horní sprcha je výrazem dokonalého tvaru. Nabízí 
různé vydatné druhy proudů, díky nimž je sprchování intenzivním  
a vzpružujícím zážitkem. Na následujících stranách Vám detailně 
představíme jednotlivé doplňky a mnohostranné možnosti využití  
kolekce Axor Citterio.

●  Luxus na druhý pohled: nadčasový design, funkčně 
a tvarově dokonalý 

●  Nejvyšší kvalita designu a zpracování garantuje 
dlouhou životnost

●  Plošnost a čistota tvarů reflektují rituální charakter vody

●  Tvarová adaptace u nových armaturových doplňků: 
štíhlejší a vyšší

●  Jednotnost technického řešení a rozmanitost produktů celé kolekce 
Axor Citterio garantuje vzájemně sladěné koupelnové styly
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Axor Citterio páková umy-
vadlová baterie s vysokým 
výtokem
Vyšší výtok je charakteristický  
stylový a designový prvek úspěš-
ných 3-otvorových umývadlových 
armatur Axor Citterio. Inovativní 
kombinací klasického vysokého 
výtoku a postranně zabudované 
ovládací páky vznikl mistrovský 
kousek. Tvarovač proudu je doko-
nale začleněný. Redukuje spotřebu 
vody na 5 l/min. a přitom dodává 
plný silný proud.
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Axor Citterio páková umy-
vadlová baterie  180 mm 
Charakteristickou souhru čistých 
linií, harmonických kruhů a jem-
ných oblouků lze rozeznat na první 
pohled. Výška a délka výtoku jsou 
v proporcionálně sladěném poměru 
a umožňují obzvláště komfortní 
ovládání. Pomocí zapuštěného 
tvarovače lze snadno nastavit úhel 
proudu. Tento výrobek je dostup-
ný i ve verzi určené pro umývátko. 

Páková bidetová baterie 
Axor Citterio 90 mm 
Design nové pákové bidetové  
baterie napodobuje tvar pákové 
umyvadlové baterie. Základní  
těleso a výtok jsou z jednoho  
odlitku a plynule do sebe zapa-
dají. Páková rukojeť zajišťuje 
snadné a komfortní ovládání.  
Perlátor na kulovém kloubu lze 
snadno regulovat.
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Horní sprcha Axor Citterio
Nová horní sprcha se třemi různý-
mi druhy proudů nabízí luxusní 
sprchování v té nejkrásnější podo-
bě. Estetická část a promyšlená 
funkčnost jdou u této sprchy ruku 
v ruce. Pomocí snadného přepíná-
ní lze volit mezi jednotlivými druhy 
proudů: normálním, masážním  
a jemným. Trysky se při přestavení 
druhů proudu čistí díky funkci 
QuickClean samy. Úhel sprchové-
ho ramene má rozsah 67°, takže 
lze optimálně nastavit směr prou-
du vody. 

Sprchové rameno a nástěnná 
rozeta se objednávají zvlášť.

10 Axor Citterio



11
98

69

296

Ø 119

Ø 115

Sprchový systém Showerpipe 
Axor Citterio  
Kompletně předmontovaný spr-
chový systém s instalací na omítku 
zaručuje nejvyšší komfort sprcho-
vání. Kromě toho nabízí absolutní 
flexibilitu při montáži a je vhodný 
především pro renovaci. Snadno 
nastavitelná horní sprcha hýčká 
celé tělo třemi druhy proudů –  
normálním, jemným a masážním. 
Pomocí integrované techniky  
termostatu lze šetřit vodu, jejíž  
teplota se dá přesně nastavit. 
Funkce SafetyStop přitom chrání 
před opařením.

Axor Citterio   11



Nové inspirace:
Rozmanitost v dokonalém tvaru

Inspirace 1
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Voda – centrální prvek! U tohoto návrhu je vodovodní blok s veškerými instalačními přípojkami umístěn centrálně, jako řešení „prostor 
v prostoru“. Velké kulaté zrcadlo tvoří vzrušující kontrast s přímočarými liniemi armatur. Přímo u vchodu do koupelny je symetricky zabudované 
dvojité umyvadlo. Na stěnu namontovaná horní sprcha a velkorysá vana mají své místo u vnějších stěn. Toaleta a bidet se nacházejí uvnitř cent-rál-
ního vodního bloku a kvůli úspoře místa jsou dobře přístupné přes skleněné posuvné dveře. Obklady v kombinaci s tmavočervenými plochami  
dokazují, že Axor Citterio nepůsobí drahocenně pouze ve strohém černobílém řešení. 

Materiály
Podlaha
Po stranách: Graniti Fiandre, dlažba New Ground, BeigeGround, 
PFP2836, 600 x 300 mm spáry středně šedé. Uprostřed: Graniti 
Fiandre, dlažba GEO Design Listelli multiformato, barevný odstín 
BeigeGround, semi-matt, D10PF28 300 x 300 mm, průběžné spárování.

Stěny 
Graniti Fiandre, Fliesen GEO Design Listelli multiformato, barevný 
odstín BeigeGround, semi-matt, D10PF28 300 x 300 mm, průběžné 
spárování. Levá stěna + stěna sprchy: Skleněná stěna na výšku  
místnosti , barevný odstín tmavočervený, RAL 3005

Strop
Natřený disperzní barvou, bílá RAL 9016

Umyvadlo
Konzola pro vestavěná umyvadla, leskle lakovaná, barevný odstín 
tmavočervený, RAL 3005

Ostatní
Posuvné dveře – prvek: Burg RC40 Prvek posuvných dveří + pevné 
prosklení, hliníkiový rám se satinovaným sklem,  ST001 L/R, Zrcadlo: 
individuální přířez, jemné hrany, průměr 1400 mm

Produkty Axor Citterio /doplňkové výrobky 
Umyvadlo
2 x  3-otvorová umyvadlová armatura s rukojetí  

ve tvaru kříže a rozetou  # 39134000
2 x Flowstar Design-sifonová sada  # 52110000
2 x  Duravit Vero vestavěné umyvadlo  485 x 310 mm # 033048..00

Sprcha
1 x horní sprcha 3jet # 39740000 
1 x sprchové rameno pro horní sprchu # 27412000 
1 x nástěnná rozeta pro horní sprchu # 27419000 
1 x termostat pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže # 39715000 
1 x iBox universal základní těleso  # 01800180 
2 x uzavírací ventil pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže  # 39965000 
2 x základní těleso pro uzavírací ventil # 15974180 
1 x Raindance S 150 AIR 3jet ruční sprcha  # 28519000 
1 x hadicová přípojka de Luxe # 27451000 
1 x držák ruční sprchy # 39525000 
1 x Isiflex sprchová hadice 1,60 m # 28276000 
1 x  Duravit sprchová vanička zabudovaná  

do podlahy 1593 x 893 mm # 720092

Vana
1 x  4-otvorová vanová armatura s rukojeťmi  

ve tvaru kříže a rozetou  # 39443000
1 x  základní těleso pro 4-otvorovou armaturu  

na okraj vany  # 13444180
1 x  montážní deska pro 4-otvorovou armaturu  

na okraj vany # 39449000
1 x Flexaplus S odpadová souprava, úplná sada  # 58186000 
1 x základní těleso Flexaplus pro zvláštní vany  # 58141180 
1 x akrylátová vana # 39957000

V úseku toalety
1 x páková bidetová baterie  # 39210000
1 x držák na toaletní papír  # 41738000
1 x WC-kartáč s držákem # 41735000
1 x kruh na ručník  # 41721000
1 x Duravit Vero WC-stěna 370 x 540 mm # 221709..00
1 x Duravit Vero bidetová stěna 370 x 540 mm # 223915..00

Pro realizaci těchto návrhů na výstavě máte k dispozici odpovídající 
atrapy pro výrobky Axor Citterio s instalací pod omítku. Před provedením 
zkontrolujte prosím  všechny údaje podle aktuálního sortimentu výrobců. 

15 m2, měřítko 1:10
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Inspirace 2
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Efektivní a elegantní: Na této ploše přibližně 10,5 m2 nabízí tento návrh promyšlený luxusní komfort. Toaleta a bidet jsou uzavřeny jako samo-
statná jednotka ohraničená posuvnými prosklenými dveřmi. Výhoda tohoto řešení „prostor v prostoru“: vznikne velkorysý sprchovací prostor. Řada  
velkých oken vpravo přivádí do koupelny přirozené světlo. Černo-bílý vzhled koupelny Axor Citterio je doplněn dlažbou z přírodního kamene. 

Materiály
Podlaha 
V prostoru umyvadla a toalety: Royal Mosa, Terra Maestricht,  
Black & White dlažba 600 x 600 mm, bílé 200 V matové, spáry  
bílé. V prostoru sprchy: Royal Mosa, Terra Maestricht, Black & White 
dlažba 600 x 600 mm, černé 203 V matové, spáry černé.

Stěny
V prostoru umyvadla a toalety: Royal Mosa, Terra Maestricht,  
Black & White obklady 600 x 600 mm, bílé 200 V matové, spáry  
bílé. V prostoru sprchy: Royal Mosa, Terra Maestricht, Black & White 
dlažba 600 x 600 mm, černé 203 V matové, spáry černé.

Strop
Natřený disperzní barvou, bílá RAL 9016

Ostatní  
Posuvné dveře: Sprinz Motion 500, pískované sklo Zrcadlo:  
individuální přířez, jemné hrany, 40 mm vybroušená fazeta,  
průměr 1400 mm

Produkty Axor Citterio  /doplňkové výrobky
Umyvadlo
2 x páková umyvadlová baterie 180 mm # 39031000
2 x Flowstar Design-sifonová sada  # 52110000
2 x  Duravit 2nd floor vestavěné umyvadlo  

600 x 430 mm # 034760..00
1 x Duravit 2nd floor konzola, Ebony, šířka 2000 mm # 856c

Sprcha 
1 x sprchová tyč s termostatem # 39739000
1 x odtokový systém v podlaze, např. Illbruck Poresta Slot

V úseku toalety
1 x páková bidetová baterie # 39210000
1 x držák na toaletní papír  # 41738000
1 x WC-kartáč s držákem  # 41735000
1 x kruh na ručník  # 41721000
1 x Duravit 2nd floor WC-stěna, 540 x 370 mm # 220509
1 x Duravit 2nd floor bidetová stěna, 540 x 370 mm # 223515

Před provedením zkontrolujte prosím  všechny údaje podle aktuálního 
sortimentu výrobců. 

10,5 m2, měřítko 1:10
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Luxus na malém prostoru: Tento návrh je chytré řešení pro koupelnu Axor Citterio na minimální prostoru. Dokonce i na užitné ploše 
o několika málo metrech čtverečních lze realizovat podstatné koncepční základní myšlenky kolekce Axor Citterio. Základ tvoří středové  
uspořádání mycího prostoru. Vedle přední stěny je sprcha sestávající z horní sprchy s montáží na stěnu a vhodných Axor Citterio armatur  
s instalací pod omítku. Efektní mramorové dlaždice podtrhují kvalitu tohoto řešení malého prostoru. Šrafovaná oblast půdorysu může být  
jednoduše použita pro výstavní koupelnu.

Materiály
Podlaha 
Graniti Fiandre, Nero Marquina, Feinsteinzeug dlažba 600 x 300 mm 
leštěné. Spáry černošedé. M20L36

Stěny 
V úseku umyvadla: Graniti Fiandre, Michelangelo Statuario, obklady  
z jemné kameniny 600 x 300 mm leštěné. Spáry bílé ATL9936 V úseku 
sprchy: Graniti Fiandre, Nero Marquina Feinsteinzeug, obklady  
600 x 300 mm leštěné. Spáry černošedé. M20L36

Strop
Natřený disperzní barvou, bílá RAL 9016

Ostatní 
Zrcadlo: např. od Zierath, Laron8080, zadní prosvícení, 
800 x 800 mm

Produkty Citterio  /doplňkové produkty
Umyvadlo
1 x páková umyvadlová baterie s vysokým výtokem  # 39034000
1 x Flowstar Design-sifonová sada  # 52110000
1 x Duravit Vero nábytkové umyvadlo, 850 x 490 mm  # 32985..00
1 x  Duravit Vero kovová konzola pro nábytkové  

umyvadlo  # 003071..00

Sprcha
1 x horní sprcha 3jet # 39740000
1 x sprchové rameno pro horní sprchu  # 27412000
1 x nástěnná rozeta pro horní sprchu  # 27419000
1 x termostat pod omítku s rukojetí ve tvaru kříže # 39715000
1 x iBox universal základní těleso  # 01800180
2 x  uzavírací ventil pod omítku s rukojetí  

ve tvaru kříže  # 39965000
2 x základní těleso pro uzavírací ventil  # 15974180
1 x Raindance S 150 AIR 3jet ruční sprcha  # 28519000
1 x hadicová přípojka de Luxe  # 27451000
1 x držák ruční sprchy  # 39525000
1 x Isiflex sprchová hadice 1,60 m  # 28276000
1 x  odtokový systém v podlaze, např.  

Illbruck Poresta Limit S

Vana
1 x  4-otvorová vanová armatura s rukojeťmi ve tvaru  

kžíže a rozetou  # 39443000
1 x  základní těleso pro 4-otvorovou vanovou  

armaturu  # 13444180
1 x  montážní deska pro 4-otvorovou vanovou  

armaturu # 39449000
1 x Flexaplus S odpadová soustava úplná sada  # 58186000
1 x základní těleso Flexaplus pro zvláštní vany  # 58141180
1 x akrylátová vana # 39957000

V úseku toalety
1 x držák na toaletní papír  # 41738000
1 x WC-kartáč s držákem  # 41735000
1 x Duravit Vero WC-stěna, 370 x 540 mm # 221709..00
1 x  Geberit Sigma 50, WC-ovládací deska, černá  # 115.788.DW.1

Pro realizaci těchto návrhů na výstavě máte k dispozici odpovídající 
atrapy pro výrobky Axor Citterio s instalací pod omítku. Před provedením 
zkontrolujte prosím všechny údaje podle aktuálního sortimentu výrobců.

9 m2, měřítko 1:10
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3-otvorová umyvadlová armatura  
s rukojeťmi ve tvaru kříže, s rozetami,  
výtok 140 mm 
# 39133000

dtto., armatura s rukojeťmi ve tvaru kříže,  
s rozetami, výtok 205 mm  
(bez obr.) 
# 39153000

3-otvorová umyvadlová armatura  
s rukojeťmi ve tvaru kříže, výtok 140 mm 
# 39134000*

dtto., armatura s rukojeťmi ve tvaru kříže,  
výtok 205 mm (bez obr.) 
# 39154000*

3-otvorová umyvadlová armatura  
s páčkami, s rozetami, výtok 140 mm 
# 39135000

dtto., armatura s páčkami, s rozetami, 
výtok 205 mm (bez obr.) 
# 39155000

3-otvorová umyvadlová armatura  
 s páčkami, výtok 140 mm 
# 39136000*

dtto., armatura s páčkami,  
výtok 205 mm (bez obr.) 
# 39156000*

Páková umyvadlová baterie 140 mm 
# 39010000

Páková umyvadlová baterie 140 mm 
bez odtokové soupravy 
# 39018000

Páková umyvadlová baterie 140 mm 
s měděnými trubkami 
# 39014000

Páková baterie 110 mm, 
pro umývátka 
# 39015000

Páková baterie 310 mm 
pro umyvadlovou mísu 
# 39020000

Páková umyvadlová baterie pod omítku, 
s destičkou, výtok 166 mm 
vrchní sada # 39112000

Páková umyvadlová baterie pod omítku, 
s destičkou, výtok 226 mm (bez obr.) 
vrchní sada # 39115000

Základní těleso # 13622180

Páková umyvadlová baterie, pod omítku,  
s rozetami, výtok 226 mm 
vrchní sada # 39116000

Páková umyvadlová baterie, pod omítku,  
 s rozetami, výtok 166 mm (bez obr.) 
vrchní sada # 39113000

Základní těleso # 13622180

Páková umyvadlová baterie 
s vysokým výtokem 
# 39034000

Páková umyvadlová baterie 
s vysokým výtokem, 
s měděnými trubkami 
# 39037000

Páková umyvadlová baterie 180 mm 
# 39031000

Páková umyvadlová baterie 180 mm, 
bez odtokové soupravy 
# 39032000

Páková umyvadlová baterie 180 mm 
s měděnými trubkami 
# 39033000

Páková baterie 115 mm 
pro umývátka 
# 39035000

Axor® Citterio
Umyvadlo

*použití je možné pouze na rovnou hladkou plochu. *použití je možné pouze na rovnou hladkou plochu.

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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Umyvadlo

Bidet

Vana

Tříotvorová nástěnná armatura 
pro umyvadla, s kohouty ve tvaru kříže, 
výtok 166 mm 
vrchní sada # 39314000

dtto., výtok 226 mm (bez obr.) 
vrchní sada # 39144000

Základní těleso # 10303180

Tříotvorová nástěnná armatura 
pro umyvadla, s páčkami, 
výtok 166 mm 
vrchní sada # 39316000

dtto., výtok 226 mm (bez obr.) 
vrchní sada # 39148000

Základní těleso # 10303180

Tříotvorová nástěnná armatura 
pro umyvadla, s kohouty ve tvaru kříže, 
s rozetami, výtok 166 mm 
vrchní sada # 39313000

dtto., výtok 226 mm (bez obr.) 
vrchní sada # 39143000

Základní těleso # 10303180

Tříotvorová nástěnná armatura 
pro umyvadla, s páčkami, 
s rozetami, výtok 166 mm 
vrchní sada # 39315000

dtto., výtok 226 mm (bez obr.) 
vrchní sada # 39147000

Základní těleso # 10303180

Páková vanová baterie, na omítku 
# 39400000

Páková vanová baterie, pod omítku 
vrchní sada # 39455000

Páková vanová baterie  
se zabudovanou bezpečnostní  
kombinací, pod omítku 
vrchní sada # 39457000

Základní těleso iBox® universal
# 01800180

Vanový výtok, vyložení 180 mm 
# 39410000

Vanový výtok, vyložení 240 mm (bez obr.) 
# 39411000

Páková vanová baterie, 
k postavení na podlahu,  
s ruční sprchou 
vrchní sada # 39451000

Základní těleso # 10452180

Páková bidetová baterie 110 mm 
# 39200000

Tříotvorová bidetová armatura 
s kohouty ve tvaru kříže, s rozetami 
# 39233000

Tříotvorová bidetová armatura 
s páčkami, s rozetami 
# 39235000

Páková bidetová baterie 90 mm 
# 39210000

NOVINKA
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Čtyřotvorová vanová armatura 
s kohouty ve tvaru kříže, s rozetami 
vrchní sada pro montáž  
na okraj vany 
vrchní sada # 39445000

Vrchní sada pro montáž  
na okraj vany, s destičkou (bez obr.) 
vrchní sada # 39443000*

Základní těleso vč.  
hadicové soupravy Secuflex®

# 13444180

Čtyřotvorová vanová armatura 
s páčkami, vrchní sada pro montáž  
na vanový sokl, s destičkou 
vrchní sada # 39456000*

Čtyřotvorová vanová baterie 
s rozetami, pro montáž na vanový sok 
(bez obr.) 
vrchní sada # 39454000

Základní těleso vč.  
hadicové soupravy Secuflex®

# 14445180

Vrchní sada pro montáž  
na vanový sokl, s destičkou (bez obr.) 
vrchní sada # 39452000*

Vrchní sada pro montáž  
na vanový sokl, s rozetami (bez obr.) 
vrchní sada # 39453000

Základní těleso vč.  
hadicové soupravy Secuflex®

# 14445180

Vrchní sada pro montáž na 
okraj vany, s destičkou (bez obr.) 
vrchní sada # 39444000*

Vrchní sada pro montáž na 
okraj vany, s rozetami (bez obr.) 
vrchní sada # 39446000

Základní těleso vč.  
hadicové soupravy Secuflex®

# 13444180

Montážní šablona # 39449000

3-otvorová nástěnná vanová armatura, 
vč. ruční sprchy, vrchní sada s páčkami 
a destičkou 
vrchní sada # 39442000

3-otvorová nástěnná vanová armatura, 
vč. ruční sprchy,vrchní sada s rukojeťmi 
ve tvaru kříže a destičkou (bez obr.) 
vrchní sada # 39441000

Základní těleso # 10303180

3-otvorová nástěnná vanová armatura, 
vč. ruční sprchy, vrchní sada s rukojeťmi 
ve tvaru kříže, s rozetami 
vrchní sada # 39447000

3-otvorová nástěnná vanová armatura, 
vč. ruční sprchy, vrchní sada s páčkami,  
s rozetami (bez obr.) 
vrchní sada # 39448000

Základní těleso # 10303180

Dvourukojeťová nástěnná vanová  
armatura, vrchní sada s páčkami  
a destičkou 
vrchní sada # 39424000

Dvourukojeťová nástěnná vanová ar-
matura, vrchní sada s rukojeťmi ve tvaru 
kříže a destičkou (bez obr.) 
vrchní sada # 39423000

Základní těleso # 10422000

Dvourukojeťová nástěnná vanová  
armatura, vrchní sada s rukojeťmi ve 
tvaru kříže, s rozetami 
vrchní sada # 39425000

Dvourukojeťová nástěnná vanová  
armatura s páčkami, s rozetami 
(bez obr.) 
vrchní sada # 39428000

Základní těleso # 10422180

*použití je možné pouze na rovnou hladkou plochu.

Vana

Dvouotvorový termostat pro montáž  
na okraj vany s kříž. rukojeťmi 
vrchní sada # 39480000

Základní těleso # 13550180

Dvouotvorový termostat pro montáž  
na okraj vany s páčkami 
vrchní sada # 39482000

Základní těleso # 13550180

20 Axor Citterio



Vana  
Stěnová verze s deskou** z akrylátu 
Objem cca 192 l (1 osoba 70 kg)
# 39955000

Vana  
Stěnová verze bez desky** z akrylátu 
Objem cca 192 l (1 osoba 70 kg)
# 39957000

Páková sprchová baterie, na omítku 
# 39600000

Páková sprchová baterie, pod omítku 
vrchní sada # 39655000

Základní těleso iBox® universal
# 01800180

Showerpipe 
obsahuje nástěnnou baterii, 
talířovou horní sprchu 180 mm, 
ruční sprchu, hadici a držák 
# 39620000

Showerpipe 
obsahuje termostat na stěnu,  
talířovou horní sprchu 180 mm, 
ruční sprchu, hadici a držák 
# 39670000

**  K montáži vany bude potřeba boční deska

Showerpipe 
obsahuje termostat na stěnu, horní sprchu 
se 3 druhy proudů, ruční sprchu, hadici 
a držák 
# 39739000

Akrylátové vany

Sprcha
NOVINKA
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Uzavírací ventil, pod omítku 
s kohoutem ve tvaru kříže, DN15/DN20 
vrchní sada # 39965000

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

Přepínací ventil Trio®/Quattro®,
pod omítku, s kohoutem ve tvaru kříže, 
DN20 
vrchní sada # 39925000

Základní těleso 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Uzavírací ventil, pod omítku 
s ovládáním páčkou, DN15/DN20 
vrchní sada # 39960000

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

Přepínací ventil Trio®/Quattro®,
pod omítku, s páčkou, DN20 
vrchní sada # 39920000

Základní těleso 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Termostatická baterie, pod omítku 
s kohoutem ve tvaru kříže, DN15/DN20 
vrchní sada # 39715000

Termostatická baterie s vysokým 
průtokem (Highflow), pod omítku, 
s rukojetí ve tvaru kříže 
vrchní sada # 39716000

Základní těleso iBox® universal
# 01800180

Termostatická baterie, pod omítku 
s uzavíracím a přepínacím ventilem, 
s kohoutem ve tvaru kříže, DN15/DN20 
vrchní sada # 39725000

dtto., s uzavíracím ventilem, 
DN15/DN20 
vrchní sada # 39705000

Základní těleso iBox® universal
# 01800180

Termostatická baterie, pod omítku 
s ovládáním páčkou, DN15/DN20 
vrchní sada # 39710000

Termostatická baterie s vysokým  
průtokem (Highflow), pod omítku,  
s ovládáním páčkou 
vrchní sada # 39711000

Základní těleso iBox® universal
# 01800180

Termostatická baterie, pod omítku 
s uzavíracím a přepínacím ventilem, 
s ovládáním páčkou, DN15/DN20 
vrchní sada # 39720000

dtto., s uzavíracím ventilem, 
DN15/DN20 
vrchní sada # 39700000

Základní těleso iBox® universal
# 01800180

Termostaty a ventily

Sprchový termostat na omítku  
s rukojeťmi ve tvaru kříže 
# 39365000

Hadicová přípojka 
s uzávěrem, s kohoutem ve tvaru kříže 
# 39883000

Hadicová přípojka 
s uzávěrem, s páčkou 
# 39882000
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Hadicová přípojka de Luxe 
se zpětným ventilem 
# 27451000

Sprchy a držáky

Raindance S 150 AIR 3jet 
Ruční sprcha 
# 28519000

Sprchová sada 
obsahuje ruční sprchu, 
nástěnnou tyč 90 cm a 
sprchovou hadici 160 cm 
# 27981000

Držák sprchy 
# 39525000

Horní sprcha ø 180 mm 
# 28489000

Sprchové rameno, vyložení 241 mm 
# 27409000

Sprchové rameno, vyložení 389 mm 
(bez obr.) 
# 27413000

Nástěnná destička 
# 27419000

Horní sprcha ø 180 mm 
# 28489000

Stropní přívod 100 mm 
# 27479000

Stropní destička 
# 27419000

Raindance Royale AIR 
Talířová horní sprcha ø 350 mm 
# 28420000

Sprchové rameno, vyložení 470 mm 
# 27410000

Stropní přívod 100 mm (bez obr.) 
# 27418000

Boční tryska Axor  
s hranatou rozetou 
# 28469000

Horní sprcha 3jet 
# 39738000

Sprchové rameno, vyložení 230 mm 
# 27412000

Nástěnná destička 
# 27419000

NOVINKA
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Doplňky
(vhodné pro Axor® Citterio)

Držák na ručník, dvouramenný,  
vnější rozměr 420 mm 
# 40820000

Miska na mýdlo 
# 41733000

Sklenička na ústní hygienu 
# 41734000

Nástěnné svítidlo 
jednoduché 
# 41556000

Nástěnné svítidlo 
dvojité 
# 41566000

Dávkovač tekutého mýdla 
# 41719000

Madlo 
vnější rozměr 334 mm 
# 41730000

Kruh na ručník 
vnější rozměr ø 177 mm 
# 41721000

Skleněná polička  
vnější rozměr 630 mm 
# 41550000

Držák na osušku  
vnější rozměr 854 mm 
# 41780000

Držák na osušku  
vnější rozměr 654 mm 
# 41760000
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Jednoduchý háček 
# 41537000

Držák na rezervní toaletní papír 
# 41528000

Držák toaletního papíru 
# 41738000

WC kartáč s držákem 
nástěnná verze 
# 41735000

WC kartáč s držákem 
stojánková verze 
# 41536000

Chrom 
(-000)

Kuchyně

**Povrch: vzhled nerezu

Páková kuchyňská baterie  
s pevným výtokem 
# 39850, -000, -800**

Páková kuchyňská armatura 
pro průtokové ohřívače 
# 39852, -000, -800**

Páková kuchyňská armatura  
s vytahovatelnou sprškou 
# 39835, -000, -800**

Páková kuchyňská armatura  
Semi-Pro 
# 39840, -000, -800**
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Bathroom Architecture: Antonio Citterio and Partners, Milan; krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg; Photography: 
Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Studio Grashoff & Jank, Hamburg; 
Special thanks to: Flexform, Finnform for Woodnotes and Ittala, Nicola Salvatore, Studio Brambilla-Orsoni, Caprotti Illuminazione 
die Monza, Daniele Lorenzon, Graniti Fiandre, Mosa Tiles
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