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Axor Universal Accessories

Axor Universal
A cces s or ies

eleganci a luxus, musí totéž vyžadovat i u doplňků. a právě elegance a vysoká kvalita se v koupelně projeví v detailech.
Poličky, držáky na ručníky, dávkovače tekutého mýdla a věšáky na oblečení jsou třešinkami na dortu estetiky.
Kdo v koupelně ctí

požitkem pro všechny, kteří mají rádi každodenní věci v nevšedním provedení. v prvé řadě díky
nadčasovým a vysoce kvalitním designům. Navíc doplňky Axor Universal Accessories představují modulární program z prvků, které
lze použít buď jako samostatné řešení nebo v kombinaci s ostatními a učinit tak život v koupelně jednodušším a pohodlnějším.

Axor Universal Accessories jsou opravdovým

Na vývoji doplňků spolupracoval

Axor s Antoniem Citteriem, dlouholetým partnerem v oblasti designu. Program přesahuje

hranice kolekce a skvěle se hodí do nejrůznějších prostředí.
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Axor Universal Accessories

Polička 300 mm pro nástěnnou montáž na kolejnici

Držáky na ručníky a kolejnice (Vnější rozměr: 894 mm)

Držáky na ručníky a kolejnice (Vnější rozměr: 694 mm)

Rukojeť a kolejnice (Vnější rozměr: 374 mm)

Dávkovač tekutého mýdla
s poličkou
pro nástěnnou montáž na kolejnici

Jednoduchý háček

Čítá pouhých dvanáct doplňků, které však nabízí mnoho různých kombinací. Doplňky z chromovaného kovu,
bílého skla a zrcadlového skla jsou formálně tak nadčasové, že je lze elegantně kombinovat se všemi styly
koupelen: Měkké hrany jsou příjemné na omak, čisté linie vytvářejí na zdi dojem celkové vysoké kvality. Sklo je
díky tomu, že je hygienické, snadno se čistí a je odolné vůči poškrábání, obzvláště vhodné k použití v koupelně.
Axor Universal Accessories jsou vzájemně všestranné a skvěle je lze kombinovat s různými koupelnovými
kolekcemi Axor. Zde uvádíme příklady několika řešení.

Dvojitý držák na ručníky
samostatně otočný (Vnější rozměr: 409 mm)

Miska na mýdlo a polička
pro nástěnnou montáž na kolejnici

Polička do sprchy/vany
pro nástěnnou montáž na kolejnici

Nádobka na ústní hygienu
pro nástěnnou montáž na kolejnici

/ Sortiment /

Držák na toaletní papír
pro nástěnnou montáž v kombinaci s miskou na mýdlo nebo
poličkou 300 mm

Držák na WC – kartáč
pro nástěnnou montáž
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/ vhodné pro celou rodinu /

Pokud koupelnu sdílí dospělí a děti, o vzájemnou harmonii u umyvadla se
postarají důmyslná řešení. Děti se mohou se svými vlastními doplňky cítit jako
dospělí. Například poličky, zrcadla a háčky jsou umístěny tak, aby byly snadno
na dosah – optimální pro dospělé, nižší pro děti. a v případě potřeby lze doplňky
přeuspořádat nebo přidat další prvky. Celek je nejen praktický, ale i velmi estetický.

[1] Jednoduché háčky – jednou je můžete umístit nahoru, jindy zase úplně dolů
[2] Dvojitý držák na ručníky – jednotlivá ramena lze samostatně natáčet
[3] Dávkovač tekutého mýdla s integrovanou poličkou a praktickou rukojetí – pro snadné dávkování mýdla
jednou rukou
[4] Kolejnice s poličkou a nádobkou pro ústní hygienu – praktické s montáží ve výšce vhodné pro děti
a dospělé
[5] Zrcadlo Axor Bouroullec – vhodné pro velké i malé
[6] 2otvorová umyvadlová baterie Axor Bouroullec s rukojetí instalovanou na přední straně umyvadla –
aby na ni dosáhly i děti a mohly ji používat

[4]

[5]
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[1]
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/ bezbariérové /

Jak si lze užít koupelnu i
v pokročilém věku, aniž by došlo
ke ztrátě estetiky? Například
díky sprše vybudované v jedné
rovině s podlahou, která má
místo k sezení a spoustu prostoru
pro volný pohyb. Nadčasově
elegantní doplňky zušlechťují
koupelnu a zároveň pomáhají.
Madlo, miska na mýdlo
a dávkovač tekutého mýdla
jsou umístěny v blízkosti rukojeti
přímo v oblasti sprchování. Díky
jasně viditelnému tlačítku Select
termostatu Axor ShowerSelect
lze intuitivně ovládat spotřebiče
stiskem tlačítka.

[4]

[2]
[1] Různé háčky – aby ručníky byly na
dosah
[2] Vodorovně umístěné madlo – zaručuje
bezpečné stání pod sprchou a pomáhá
pohodlně vstát ze sedátka. Navíc může
sloužit jako kolejnice pro další doplňky.
[3] Polička s integrovanými odtokovými
otvory a dávkovač tekutého mýdla
s doplňkovou odkládací plochou – nabízí
spoustu možností k odkládání a usnadňují
každodenní rituál ve sprše
[4] Držák na ručníky lze namontovat
na okraj sprchy nebo dveře sprchy –
k zavěšení ručníků nebo otevírání a zavírání
dveří
[5] Termostat ShowerSelect pro
2 spotřebiče – pro snadné používání horní
a ruční sprchy

Axor Universal Accessories

Když koupelnu sdílí dvě zcela odlišné osoby, každá z nich může mít pro sebe
vlastní řešení. Například na vaně si každý upraví vlastní prostor odpovídajícím
smyslným způsobem. To může být například prostor, kde se bude on i ona cítit
dobře – a mohou v něm prožívat intimitu a vzájemná setkání.

[1] Nadčasově elegantní držák na ručníky – praktický vedle vany
[2] Pro každého vlastní odkládací plocha montovaná na madle/kolejnici – jednou redukovaná,
jednou velkoryse vybavená a současně praktická pomůcka pro vstup a výstup
[3] Jednoduché háčky – místo pro ručníky a župany
[4] Vanový termostat Axor Urquiola stojící na podlaze – k zajištění příjemné teploty pro všechny

[1]

[4]

[2]

/ individuální /

[3]

[2]
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Také bidet a WC lze hezkým a smyslným způsobem vybavit doplňky Axor Universal
Accessories: vše lze namontovat na dosah ruky nebo zvolit některou z mnoha všestranných
možností individuální montáže poliček. Pokud je kladen důraz na ještě vyšší individualitu,
v dílnách Axor si lze nechat vyrobit baterie a doplňky se zvláštním povrchovým
zpracováním, jako je tomu tohoto příkladu ve zlaté barvě.

[1] Jednoduché háčky na ručníky a žínky – na dosah ruky u bidetu
[2] Kolejnice s integrovaným dávkovačem tekutého mýdla a asymetricky montovanou poličkou – designově krásná
a smyslná s integrací držáku na roli toaletního papíru
[3] Poličky jsou montovány přímo na stěnu – pro osobní a dekorativní předměty
[4] Držák na toaletní kartáč – extravagantní se zvláštní povrchovou úpravou
[5] Bidetová baterie Axor Citterio – baterie a doplňky utváří výrazný celkový obraz

[2]
[1]

[5]

/ extravagantní /

[3]

[4]
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Doplňky Axor Universal Accessories mohou přinášet komfort a estetiku
i do kuchyně. Kdo myslí na pořádek, má dostatečnou svobodu k tvorbě
vlastního řešení a současně rychlého přístupu k důležitému kuchyňském
náčiní, bylinkám nebo koření.

[1]

[2]

[5]

/ vhodné do kuchyně /

[3]

[4]

[1] Kolejnice s nádobkou (na ústní hygienu) – jako závěs na utěrky a k
praktickému umístění kuchyňského náčiní
[2] Dávkovač tekutého mýdla s integrovanou poličkou – slouží jako
dávkovač mycích prostředků a lze jej jednoduše ovládat jednou rukou
[3] Kolejnice s poličkami – pro květináč s bylinkami, koření, atd., vždy
lze zvolit jiné umístění a posunout
[4] Kolejnice – aby kuchyňské náčiní bylo úhledně uspořádáno
[5] 2otvorová páková baterie Axor Citterio M – rukojeť je oddělitelná
a lze ji namontovat dle potřeby kamkoli na umyvadlo

Axor Universal Accessories
Zařídit koupelnu komfortním, nezaměnitelným způsobem nikdy nebylo jednodušší. Zvláštní estetická hodnota
spočívá v exkluzivní povrchové úpravě. Díky tomu brilantní zlatá nebo naopak tajuplná černá dodají koupelně
punc ušlechtilosti. Ve výrobním závodě Axor vzniká dvanáct zvláštních povrchových úprav, ať již leštěné nebo
opracované kartáčem, zaručena je individualita nejvyšší úrovně.

kartáčovaný chrom

vzhled leštěného zlata

leštěné červené zlato

kartáčované červené zlato

vzhled kartáčovaného zlata

leštěný chrom

Zvláštní povrchové úpravy jsou vyráběny pomocí moderní ekologické technologie PVD. Vyznačují se vysokou
odolností vůči poškrábání, dlouhotrvajícím leskem a vyšší schopností odolávat čisticím prostředkům a korozi,
proto jsou obzvláště ušlechtilé a kvalitní.

kartáčovaný nikl

leštěný nikl

kartáčovaný černý chrom

leštěný černý chrom

/ Zvláštní povrchové úpravy /

leštěný bronz

kartáčovaný bronz
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Nádobka pro ústní hygienu pro nástěnnou
montáž na kolejnici
Obj. č. 42834000

Miska na mýdlo a polička 150 mm pro
nástěnnou montáž a montáž na kolejnici
Obj. č. 42803000

Dávkovač tekutého mýdla a polička
150 mm pro nástěnnou montáž a montáž na
kolejnici Objem náplně: 180 ml
Obj. č. 42819000

Polička 300 mm pro nástěnnou montáž
a montáž na kolejnici
Obj. č. 42838000

Polička pro sprchu/vanu pro nástěnnou
montáž a montáž na kolejnici
Obj. č. 42802000

Rukojeť a kolejnice, vnější rozměr: 374 mm
Obj. č. 42830000
Upevňovací sada pro oboustrannou montáž
na sklo (bez obr.)
Obj. č. 42841000

Držák na ručníky a kolejnice, vnější rozměr:
694 mm
Obj. č. 42832000
Upevňovací sada pro oboustrannou montáž
na sklo (bez obr.)
Obj. č. 42841000

Držák na ručníky a kolejnice, vnější rozměr: 894 mm
Obj. č. 42833000
Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo (bez obr.)
Obj. č. 42841000

/ Přehled výrobků /

Dvojitý držák na ručníky, Vnější rozměr: 409 mm
Obj. č. 42821000

Jednoduchý háček
Obj. č. 42801000

Držák na roli papíru pro nástěnnou montáž
s poličkou 300 mm a miskou na mýdlo,
s možností také zrcadlové montáže
Obj. č. 42836000

Držák na toaletní kartáč s nástěnnou
montáží
Obj. č. 42835000

Sada adaptéru
- k instalaci doplňků na kolejnici
- ke kombinaci držáku na roli papíru
s poličkou 300 mm nebo miskou
na mýdlo/poličkou
Obj. č. 42870000

Krytka kolejnice (nahrazuje zadní tyč)
Obj. č. 42871000

Více o Axor Universal Accessories naleznete na webových stránkách Hansgrohe.
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Existuje dokonalá kombinace doplňků? Ano, protože v podstatě jde vždy o individuální záležitost. Díky Axor
Universal Accessories si každý může v koupelně dopřát kus luxusu dle vlastní libosti. Zde uvádíme několik
příkladů kombinací.
A takhle to funguje:
_ D oplňky lze použít jako samostatné řešení nebo je instalovat na kolejnici jako systém a vzájemně je propojit.
_ Vždy je lze přesunout na jiné místo.
_ D alší doplňky lze integrovat později.
_ Instalace s kolejnicí a různými integrovanými doplňky je jednoduchá: k montáži kolejnice stačí dva otvory do stěny nebo obkladů. Další
otvory do zdi nejsou nutné.
_ Pro každý z doplňků, který je umístěn na kolejnici, je zapotřebí 1 sada adaptéru. (Výjimka: pro poličku 300 jsou zapotřebí 2 sady
adaptéru.)

Nádobka na ústní hygienu

Polička 300 mm

Sada adaptéru

Kolejnice

Sada adaptéru

Axor Universal Accessories se skládají
z vysoce kvalitního chromovaného kovu,
zrcadlového skla, případně barveného skla.
Sklo je hygienické, odolné vůči poškrábání
a snadno se čistí – bílé skleněné prvky, jako
například nádobka pro ústní hygienu nebo
sprchová polička jsou dokonce vhodné
k mytí v kuchyňské myčce.

/ Příklady kombinací /

[1]

[4]

Asymetrické umístění poličky 300 na kolejnici. Nutná 1 sada

Elegantní kombinace kolejnice s poličkou 300 mm (instalovaná

adaptéru.

asymetricky) a držákem na roli papíru. Nutné 2 sady adaptéru.

[2]

[5]

Velkorysé odkládací plochy díky poličce 300 mm a dávkovače

Trojitá funkce: Polička 300 mm s držákem na dvě role papíru. Nutné

tekutého mýdla na kolejnici. Nutné 3 sady adaptéru.

2 sady adaptéru. Držák na roli papíru je namontován zrcadlově.

[3]

[6]

Vše po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace kolejnice

Držák na roli papíru s miskou na mýdlo/poličkou 150 mm –

s poličkou 300 mm, nádobkou pro ústní hygienu a miskou na mýdlo/

kombinace, která na WC pro hosty šetří místo. Nutná 1 sada

poličkou 150 mm. Nutné 4 sady adaptéru.

adaptéru.
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